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دولــت عــراق میزبــان رؤســای مجالــس کشــورهای 
ــب  ــی، جل ــن میزبان ــدف از ای ــت. ه ــود اس ــایۀ خ همس
ــات  ــه "ثب ــک ب ــرای کم ــه ب ــورهای منطق ــکاری کش هم
و توســعۀ عــراق" اعــام شــده اســت. ظاهــرًا تمــام 
از  عــراق  همســایۀ  کشــورهای  مجالــس  رؤســای 
جملــه عربســتان، کویــت، اردن، ســوریه و ترکیــه در 
ــی  ــتثنای عل ــه اس ــد ب ــرکت کرده ان ــداد ش ــاس بغ اج
عاءالدیــن  کــه  ایــران  مجلــس  رئیــس  الریجانــی 
بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
اســت. فرســتاده  بغــداد  بــه  خــود  جــای  بــه   را 

گرچــه علــی الریجانــی دلیــل عــدم حضــور خــود را 
اعــام  ایــران  در  ســیل  وقــوع  از  ناشــی  مشــکات 
کــرده اســت، امــا بــه نظــر نمی رســد ایــن دلیلــی 
باشــد. بی طــرف  ناظــر  یــک  بــرای  کننــده   قانــع 

ــت  ــراق تح ــد ع ــت جدی ــه دول ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
تــازه ای  مأموریــت  عبدالمهــدی  عــادل  رهبــری 
میانجیگــری  آن،  و  کــرده  تعریــف  خــود  بــرای 
کمــک  و  همســایگان  بیــن  تنــش  کاهــش  بــرای 
منطقــه  کشــورهای  از  منظومــه ای  شــکل گیری  بــه 
اســت. مختلــف  زمینه هــای  در  همــکاری   بــرای 

ــش  ــران افزای ــز، نگ ــر چی ــش از ه ــا بی ــرًا عراقی ه ظاه
تشــنج بیــن ایــران و عربســتان اند و خــود را قربانــی بــاال 
ــت  ــن جه ــه همی ــد. ب ــی بینن ــا م ــن آنه ــزاع بی ــن ن گرفت
ــران  ــن ته ــری بی ــق میانجیگ ــا از طری ــند ت ــا می کوش آنه
ــذر از  ــم و گ ــرای تفاه ــرف ب ــن دو ط ــی بی ــاض، پل و ری
ــادل  ــل، ع ــن دلی ــه همی ــد. ب ــود آورن ــه وج ــری ب درگی
ــران و عربســتان  ــه ای ــر ب ــای اخی ــدی در هفته ه عبدالمه
ــا  ــید ت ــدت کوش ــه ش ــرده ب ــت پ ــرد و در پش ــفر ک س
آمریــکا را بــه پرهیــز از وارد کــردن نــام ســپاه پاســداران 
ــد.  ــد کن ــتی متقاع ــای تروریس ــازمان ه ــت س در فهرس
ــا  ــد، ام ــق نش ــر موف ــورد اخی ــدی در م ــه عبدالمه گرچ
جلــب موافقــت عربســتان بــرای حضــور در اجــاس بغداد 
ــانه ای  ــرم نش ــه نظ ــه، ب ــوریه و ترکی ــران و س ــار ای در کن
تــاش  بــا  همراهــی  بــرای  ســعودی ها  انعطــاف  از 
ــا ایــران باشــد.  دولــت عــراق در جهــت کاهــش تنــش ب

از ایــن رو، عــدم شــرکت علــی الریجانی در اجــاس بغداد 
ــران  ــت ای ــه دول ــد ک ــن تصــور دامــن زن ــه ای ــد ب می توان
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و  2 هـزار  مقامـات مسـئول  اظهارنظـر  براسـاس 
100 میلیـارد تومـان خسـارت بـه تاسیسـات آبـی، 
3 هـزار و 500 میلیـارد تومـان خسـارت جاده ای و 
ریلـی و 2 هزار میلیارد تومان خسـارت کشـاورزی 
وارد شـده اسـت و در مقابـل طـی ایـن مـدت 40 
تـاالب کشـور از 40 تـا 100 درصـد سـیراب شـده و 
 100 سـد کشـور هم از نظر آبی تأمین شـده اسـت.

آن طـور کـه عنـوان مـی شـود در اطلـس سـیل 
ایـن  بارشـی  احتمالـی  خسـارت های  کشـور 
بـود کـه  شـده  بینـی  پیـش  کشـور  در  چنینـی 
قـرار  توجـه  مـورد  آن  اطاعـات  متاسـفانه 

بـود. نگرفتـه 
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تکثیر بچه ماهی 
»سوف« برای اولین 

بار در کشور
برای اولین بار در کشور، بچه 

ماهی»سوف« توسط عضو 
هیات علمی گروه شیالت 
دانشگاه گیالن تولید شد.

نرخ تورم فروردین 

به ۳۰.۶ درصد رسید
مرکز آمار ایران اعالم کرد: 

نرخ تورم دوازده ماه منتهی 
به فروردین 1٣٩٨ به

 ٣٠.6 درصد رسید که نسبت 
به ماه قبل )26.٩درصد(

 ٣.٧ واحد درصد افزایش 
نشان می دهد.
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در اطلس سیل کشور، 
خسارت  بارش های این چنینی 
پیش بینی شده بود ولی مورد 
توجه قرار نگرفت

بی توجهی به 

» اطلس سیل« 
در کشور
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پنج کشور نخست بازار گردشگری 
ایران مشخص شد

مدیرکل دفتر بازاریابی گردشگری: به زودی اسامی 
کشورهای انتخاب شده، منتشر خواهد شد

وزیر بهداشت:

داروخانه ها در عرضه داروهای 
داخلی، کم لطفی می کنند

بــه خــاف آنچــه در مألعــام مطــرح می کنــد، چنــدان 
ــا عربســتان نــدارد  اشــتیاقی هــم بــه تشــنج زدایی ب
 و اهــداف خــاص خــود را در منطقــه دنبــال می کنــد.

شــاید از نــگاه ایــران، آنچــه دولــت عبدالمهــدی 
نقشــۀ کان  بــا  ارتبــاط  بــی  اســت،  آن  پــی  در 
آمریــکا بــرای خاورمیانــه نباشــد و از همیــن رو، 
ــه  ــن زمین ــراق در ای ــت ع ــات دول ــه اقدام ــران ب ته
ــایت  ــش، س ــدی پی ــرد. چن ــد می نگ ــدۀ تردی ــا دی ب
برهــم  ســخنان  از  ایرانــی، گزارشــی  دیپلماســی 
ــه در  ــرد ک ــر ک ــراق منتش ــور ع ــس جمه ــح رئی صال
آن، صالــح در دیــدار بــا خبرنــگاران ایرانــی چندیــن 
بــار بــر لــزوم ایجــاد یــک منظومــۀ اقتصــادی، 
ــود. ــرده ب ــد ک ــه تأکی ــی در منطق ــی و امنیت  سیاس

طبــق گــزارش دیپلماســی ایرانــی، برهــم صالــح 
ــا  ــد: »شــما اروپ ــان خــود می گوی ــه مهمان خطــاب ب

ــر  ــور دیگ ــه کش ــوری ب ــهروندان از کش ــد! ش را ببینی
آنجــا  در  می کننــد.  تــردد  مانعــی  هیــچ  بــدون 
ــا  ــا م ــی نیســت، ام ــری نظام ــری از درگی ــر خب دیگ
همچنــان در دنیــای دیگــری زندگــی می کنیــم. مــن 
در تمامــی دیدارهایــم از اروپــا تــا کشــورهای منطقــه 
ای همــواره بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرده ام نمی تــوان 
ــه  ــک منظوم ــه ی ــدون آنک ــه آورد ب ــه منطق ــات ب ثب
ــه  ــد ک ــود آی ــه وج ــی ب ــی و امنیت ــادی سیاس اقتص
ایــران جزئــی از آن نباشــد و کشــورهای ســاحلی 
 خلیــج فــارس هــم بایــد بــا آن در تعامــل باشــند.«

بــه  اســت  اشــاره کــرده  آن  بــه  صالــح  آنچــه 
"معاملــۀ  کان  اهــداف  بــه  بی شــباهت  نحــوی 
همیــن  بــه  احتمــااًل  و  نیســت  ترامــپ  قــرن" 
ــت. ــده اس ــن ش ــه آن ظنی ــران ب ــت ای ــت دول  جه

همــکاری  ضــرورت  اســت کــه  حالــی  در  ایــن 

در  گســترده  بلــوک  یــک  قالــب  در  منطقــه ای 
دولــت  گفتمانــی  انحصــار  در  نبایــد  خاورمیانــه، 
بدیلــی  آیــد و الزم اســت طرح هــای  آمریــکا در 
بــرای آن نیــز وجــود داشــته باشــد. چــه بســا 
معاملــۀ قــرن ترامــپ، بــه زیــان فلســطینی ها و 
ــه  ــه و غیرمنصفان ــان یکطرف ــرائیل چن ــع اس ــه نف ب
ــرش  ــه پذی ــادر ب ــی ق ــور عرب ــچ کش ــه هی ــد ک باش
راه  صــورت  آن  در  نباشــد.  آن  بــا  همــکاری  و 
برنامه هــای  علیــه  منطقــه ای  تــازۀ  ائتاف هــای 
آمریــکا گشــوده خواهــد شــد. البتــه اگــر طــرح 
مجمــوع  در  عــرب  کشــورهای  نظــر  بــه  ترامــپ 
متــوازن و منصفانــه آیــد، در آن صــورت ایــران بایــد 
آمــادۀ تحمــل فشــارهای ســنگین تری در منطقــه 
ــن  ــر ای ــرای درک دقیق ت ــی ب ــرم حت ــه نظ ــد! ب باش
ــود ــداد ش ــی بغ ــی راه ــود الریجان ــوع، الزم ب موض
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دیدار »بروجردی« با »محمد الحلبوسی«پیام خبر
عاءالدین بروجردی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی که به 
بغداد سفر کرده است با رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
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انفجارهای تروریستی سریالنکا، صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت

هشــت انفجــار تروریســتی در ســریانکا، 
برجــای  زخمــی  و  کشــته  صدهــا 
هم زمــان،  انفجارهــای  گذاشــت.ابتدا 
ســه کلیســای ایــن کشــور را در مراســم 
عیــد پــاک و ســه هتــل را مــورد هــدف 
ــد از  ــر بع ــار دیگ ــد و دو انفج ــرار دادن ق

ــاعت رخ داد.    ــد س ــت چن گذش
ــا  ــن انفجاره ــات در ای ــاس گزارش براس
ــده و 500  ــته ش ــن کش ــش از 207 ت بی
تــن زخمــی شــدند.  وزارت خارجــه 
تــن  اعــام کــرد کــه 35  ســریانکا 
از کشــته هــا خارجــی بودنــد. بعــد 
از وقــوع ایــن انفجارهــا در شــهرهای 
ســریانکا تدابیــر شــدید امنیتــی برقــرار 
شــده و همــه مــدارس دولتــی در دو روز 

ــا  ــد، ب ــل شــده ان ــد از انفجــار، تعطی بع
افزایــش تعــداد انفجارهــا مقامــات ایــن 
کشــوروضعیت منــع آمــد و شــد موقتــی 

اعــام کرده انــد.
ایــن  در  کلیســاهایی کــه  از  یکــی   
انفجارهــا هــدف قــرار گرفتــه شــد، 
ــع  ــریانکا واق ــت س ــو«، پایتخ در»کلمب
نقــاط  در  انفجارهــای دیگــر  هســت. 
ــاهای  ــی از کلیس ــه در یک ــر از جمل دیگ
ــریانکا  ــمال س ــع در ش ــو« واق »نگومب
رخ داده  اســت. بــر اســاس گــزارش هــا، 
ایــن کلیســاها در مناطــق »کوچکیــکاد« 
در حومــه کلمبــو و»نگومبو«و»باتیکالوآ« 
قــرار داشــته انــد. هتــل هایــی نیــز کــه 
در ایــن انفجــار هــا موردحملــه قــرار 

 Shangri( ال«  اند»شــانگری  گرفتــه 
 Cinnamon( »ســینامون گرانــد« ،)La
هتــل«  »کینگزبــری  و   )Grand
)Kingsbury Hotel( بــوده انــد کــه 
ــاری  ــت تج ــو پایتخ ــه در کلمب ــر س ه

ــد. ــده ان ــع ش ــریانکا واق س
در  پــی  انفجــارات  وقــوع  از  پــس 
ــه  ــریانکا جلس ــر س ــت وزی ــی، نخس پ
فوق العــاده ای را بــرای بررســی تحــوالت 
ــن انفجارهــا تشــکیل  کشــور پــس از ای
امنیــت ســازمان  از شــورای  وی  داد، 
ملــل نیــز خواســت تــا جلســه اضطــراری 
را پــس از وقــوع ایــن انفجارهــا برگــزار 
کند.نخســت وزیــر ســریانکا بــا محکوم 
ــن حمــات را  ــا، ای ــن انفجاره ــردن ای ک

ــد  ــردم خوان ــه م ــه علی ــی بزدالن اقدام
اطاعــات  انتشــار  بــه  نســبت  و 
تاکیــد  وی  داد.  هشــدار  غیرقطعــی 
کــرد کــه دولــت گام هــای ســریعی 
بــرای مقابلــه بــا وضعیــت موجــود 
ویجــه واردن«،  »روآن  مــی دارد.  بــر 
وزیــر دفــاع ســریانکا نیــز در واکنــش 

بــه ایــن انفجارهــا گفــت: مــا همــه 
ــای  ــه گروهه ــروری را علی ــات ض اقدام
تندرویــی کــه در ایــن کشــور فعــال 
می دهیم.بــه گفتــه  انجــام  هســتند، 
ــات کار یــک  ــه واردن بیشــتر حم ویج
ــت.رئیس  ــوده اس ــاری ب ــروه و انتح گ
ــه  ــرد ک ــام ک ــز اع ــس ســریانکا نی پلی
پیــش از انفجارهــای دیــروز، نســبت بــه 
ــدار داده  ــاری هش ــات انتح ــوع حم وق
شــده بــود .بــا وجــود اینکــه مســئولیت 
ایــن انفجارهــا را هیــچ گــروه یــا فــردی 
برعهــده نگرفتــه اســت، امــا پلیــس 
ــر در  ــت نف ــتگیری هف ــریانکا از دس س
ــر داد.در  ــات خب ــن حم ــا ای ــاط ب ارتب
پــی وقــوع ایــن انفجارهــا کــه احتمــال 
ــورت  ــاری ص ــورت  انتح ــه ص ــرود ب می
ــی  ــبکه های اجتماع ــند، ش ــه باش گرفت
ــر  ــوک، وایب ــه واتــس اپ، فیس ب از جمل
و ... بــه طــور موقــت فعالیتشــان در 

ــت. ــده اس ــف ش ــریانکا متوق س
ــاک  ــد پ ــا درمراســم عی ــن انفجــار ه ای
کــه یکــی از اصلی تریــن اعیــاد مذهبــی 
مســیحیان جهــان اســت، رخ داد.الزم 
ــونت های  ــه خش ــت ک ــادآوری اس ــه ی ب
ــداوم  ــکل م ــه ش ــان ب ــی همچن مذهب
ــت .در  ــته اس ــود داش ــریانکا وج در س
ــور  ــه ط ــونت ها ب ــن خش ــیاری از ای بس
معمــول گروههــای تنــدروی بودایــی 

بــه مســاجد یــا امــاک متعلــق بــه 
ــت  ــد. اکثری ــه می کنن ــلمانان حمل مس
ــتند. ــی هس ــریانکا، بودای ــت س جمعی

تروریسم یک تهدید جهانی 
بدون دین است 

در پی انفجــارات ســریانکا،»محمدجواد 
ــا  ــران ب ــر امــور خارجــه ای ظریــف«،  وزی
ــه دولــت و مــردم ســریانکا،  تســلیت ب
تروریســم را یــک تهدیــد جهانــی خوانــد 
و اظهــار کــرد کــه بایــد بــه صــورت 
ــف  ــود. ظری ــه ش ــا آن مقابل ــی ب جهان
در پیامــی توییتــری نوشــت: »از حملــه 
تروریســتی علیــه عبادت کننــدگان در 
روز عیــد پــاک در ســریانکا بســیار 
ــت  ــردم و دول ــه م ــدم. ب ــن ش اندوهگی
دوســت ســریانکا، تســلیت می گوییــم. 
آن هــا  خانواده هــای  و  قربانیــان  بــا 
ــا  ــان دع ــرده و برایش ــدردی ک ــراز هم اب
تهدیــد  یــک  تروریســم  می کنیــم. 
ــه  ــد ب ــن اســت و بای ــدون دی ــی ب جهان
صــورت جهانــی محکــوم شــده و بــا آن 

ــود.« ــه ش مقابل
ســخنگوی  موســوی«،  »ســیدعباس 
وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســامی 
در  تروریســتی  عملیــات  نیــز  ایــران 
ــه  ــه ب ــژه حمل ــریانکا بوی ــت س پایتخ
کلیســاها در روز عیــد پــاک را کــه صدهــا 
ــت  ــای گذاش ــر ج ــروح ب ــته و مج کش
خانــواده  بــا  و  محکــوم  شــدت  بــه 

و  دولــت  و  جنایــات  ایــن  قربانیــان 
ــراز همــدردی  ملــت ســریانکا عمیقــا اب
کــرد. او گفــت: »جنایــت امــروز بــار 
دیگــر نشــان داد پدیــده نفرت انگیــز 
تروریســم بــه معضلــی جهانــی، فــارغ از 
ــت و مذهــب  ــژاد و مل ــه مــرز و ن هرگون
تبدیــل شــده کــه جــز بــا اراده پوالدیــن 
تمــام  از  اســتفاده  و  همــه کشــورها 
ــه  ــای دوگان ــدون برخورده ــا، ب ظرفیت ه
بــا آن قابــل ریشــه کن شــدن نیســت.«

نیــز  فرانســه  در  ســفارت کشــورمان 
در صفحــه توئیتــری خــود نوشــت:» 
خشــونت آمیز  و  تاســف بار  حادثــه 
ــو  ــل در کلب ــا و هت ــد کلیس ــار چن انفج
کــه منجــر بــه کشــته شــدن ده هــا نفــر 
شــرکت کننــده در مراســم مذهبــی عیــد 
پــاک نیــز شــد، را شــدیدا محکــوم 
ــن  ــان ای ــدگان قربانی ــا بازمان ــرده و ب ک
همــدردی  ابــراز  تروریســتی  حادثــه 

» ییــم. می نما
چهــره هــای سیاســی و دولتمــردان 
کشــورهای مختلــف نیــز نســبت بــه این 
حمــات واکنــش نشــان داده و آن هــا 
ــن  ــن »یورگ ــد. همچنی ــوم کردن را محک
اســتاک«، مدیــرکل پلیــس بین الملــل، 
اینترپــل نیــز ضمــن محکــوم کــردن 
انفجارهــای امــروز بــرای یافتــن عامــان 

ــه اعــام آمادگــی کــرد. ایــن حمل

شــورای  مجلــس  رئیــس  نائــب 
ــی  ــان این کــه طرح های ــا بی اســامی ب
اشــتغال  کــم  ســرمایه  بــا  کــه 
ــورد  ــد م ــد، بای بیشــتری را ایجــاد کنن
ــرد،  ــرار گی ــدی ق ــه ج ــت و توج حمای
گفــت: بایــد بــه دنبــال اجــرای پــروژه 
ــرون رفــت از وضعیــت  ــرای ب ــی ب های
نابســامان اقتصــادی باشــیم. مســعود 
شــورای  نشســت  در  پزشــکیان 
ســازمان های  و  ادارات  هماهنگــی 

تابعــه وزارت در آذربایجــان شــرقی، 
مدیریــت  درصــورت  کــرد:  اظهــار 
صحیــح تســهیات پرداخــت شــده 
در  توانیــم  مــی  اشــتغال،  بــرای 
ــش  ــتغال نق ــب و کار و اش ــوزه کس ح

آفرینــی کنیــم.
نماینــده تبریــز بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
بهره منــدی از مزیت هــای منطقــه ای 
آذربایجــان  ویــژه  ظرفیت هــای  و 
و  امــر ســرمایه گــذاری  در  شــرقی 

برخــی  تجــارب  گفــت:  اشــتغال، 
کشــورها در امــر تســهیات بــه بخــش 
ــال  ــه دنب ــی را ب ــج موفق اشــتغال نتای

ــت. ــته اس داش
ــه  ــی ک ــه طرح های ــان این ک ــا بی وی ب
بــا ســرمایه کــم اشــتغال بیشــتری 
ــت  ــورد حمای ــد م ــد، بای ــاد کنن را ایج
ــح  ــرد، تصری ــرار گی ــدی ق ــه ج و توج
ــروژه  ــال اجــرای پ ــه دنب ــد ب ــرد: بای ک
ــرون رفــت از وضعیــت  ــرای ب ــی ب های
کــه  باشــیم  اقتصــادی  نابســامان 
الزمــه ایــن امــر توجــه بــه مراکــز 
و  مزیت هــا  دانشــگاهی،  و  علمــی 
اجــرای  و  منطقــه ای  ویژگی هــای 

اســت. جدیــد  طرح هــای 

جنگ و جدل نمی تواند
 مشکالت را حل کند

اثاثیه از بین رفته مردم، با حضور 
فعال بخش تولید باید تامین شود

رئیــس جمهــور، اســکان مردمــی کــه منازلشــان از ســیل آســیب دیــده را در 
ــیب  ــق آس ــازی مناط ــد بازس ــرد: رون ــد ک ــت و تاکی ــا دانس ــت برنامه ه اولوی
ــار و  ــا وحــدت ملــی و ایث ــد در حرکتــی جهــادی و ب ــر بای ــده از ســیل اخی دی
فــداکاری شــتاب گیــرد تــا مــردم ایــن مناطــق بــه ســرعت از معضلــی کــه بــا 
آن روبــرو هســتند ، نجــات یابنــد. رئیــس جمهــور تــاش، وحــدت و همدلــی 
مســئولین دســتگاه ها و نهادهــای مختلــف و مــردم را در حادثــه ســیل اخیــر 
کم نظیــر و افتخارآفریــن توصیــف کــرد و گفــت: تردیــد نــدارم کــه ملــت ایــران 
از ایــن آزمایــش بــزرگ کامــًا موفــق و پیــروز بیــرون خواهــد آمــد و دولــت نیز 
پــا بــه پــای مــردم و بــا همــه امکانــات در مســیر رفــع مشــکات مــردم حرکت 
خواهــد کرد.روحانــی اظهــار داشــت: طــی ســالیان طوالنــی غــرب در تحریم هــا 
و تبلیغــات خــود عنــوان می کــرد کــه خشکســالی ایــران را از بیــن خواهــد بــرد 
و صراحتــًا چنیــن تبلیــغ می کردنــد کــه دریاچــه ارومیــه خشــک خواهــد شــد 
و قابــل احیــا نیســت لــذا شــمال غــرب ایــران کامــًا غیرقابــل ســکونت خواهــد 
بــود و بقیــه نقــاط کشــور را نیــز گــرد و غبــار و ریزگردهــا از بیــن خواهــد بــرد 
ــده  ــردم پراکن ــدی را در ذهــن م ــأس و ناامی ــذر ی ــات ب ــوع تبلیغ ــن ن ــا ای و ب

ــم. ــور کنی ــی عب ــط کنون می کردند. ی

ته
نک

هشـت انفجـار تروریسـتی در سـریالنکا، صدهـا کشـته 
و زخمـی برجـای گذاشـت. ابتـدا انفجارهـای هم زمان، 
سـه کلیسـای ایـن کشـور را در مراسـم عید پاک و سـه 
هتـل را مـورد هدف قـرار دادنـد و دو انفجـار دیگر بعد 
از گذشـت چنـد سـاعت رخ داد.براسـاس گزارشـات در 
ایـن انفجارهـا حـدود 207 تـن کشـته شـده و بیش از 

500 تـن زخمی شـدند

جامعه

سیاست

سیاست

اقتصاد

داروخانه ها در عرضه داروهای داخلی، کم لطفی می کنند

نگاه دولت درباره طرح مجلس برای مقابله به مثل با آمریکا

انتظارات مردم باید جدی تر پاسخ داده شود

نرخ تورم فروردین به ۳۰.۶ درصد رسید

و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر 
آمـوزش پزشـکی بـا تاکیـد بـر 
محصـوالت  تولیـد  از  حمایـت 
داخلـی گفـت: داروخانـه هـای 
کشـور در عرضـه داروهـای سـاخت داخـل کـم لطفـی 
گشـایش  در  یکشـنبه  روز  نمکـی  سـعید  کننـد.  مـی 
کارخانـه سـاخت داروهـای عمومـی جامـد در شـهرک 
صنعتـی بهارسـتان کرج اظهار داشـت: برخی کارشناسـان 
داروخانـه هـا بـا تبلیغ بـرای داروهای خارجـی به صنعت 

داروسـازی کشـور آسـیب وارد مـی کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه 97 درصـد داروهـای مورد نیاز کشـور 
در داخـل تولیـد می شـود، گفـت: اگر صنعت داروسـازی 

کشـور آسـیب ببینـد ، داروخانـه هـا هـم دچـار خسـارت 
خواهنـد شـد.وزیر بهداشـت و درمـان افـزود: اگر صنعت 
داخلـی فروپاشـید بـا واردات نمـی تـوان داروخانـه هـا 
را پـر کـرد و از سـوی دیگـر منابـع دولتـی نمـی توانـد 
تامیـن کننـده داروهـای کشـور باشـد.وی در عیـن حـال 
گفـت: امـروز صنعـت دارویی کشـور نیازمند یـک رویکرد 
جدیـد اسـت زیـرا ایـن بخش بـا چالـش هایـی مواجه 
مـی باشـد.وزیر بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی 
بـا اشـاره بـه برنامـه هـای کاری خـود در ایـن وزارتخانـه 
گفـت: نخسـتین گام بـرای اصاح امـور در بخش صنعت 
داروسـازی در زمینـه منابـع ارزی بـود کـه در ایـن بخش 

تصمیماتـی اتخاذ شـده اسـت.

ــت:  ــور گف ــس جمه ــی رئی ــاون پارلمان مع
بایــد  اســت،  دولــت  قانــون  مجــری 
قانــون  بــه  تبدیــل  و  تهیــه  طرح هایــی 
ــی داشــته باشــد.  ــکان اجرای ــه ام شــود ک
ــه  ــه ب ــرح مقابل ــردن ط ــی ک ــر اجرای ــی و بهت ــر عملیات ــرای بهت ــت ب دول
ــی  ــه نهای ــدوارم آنچــه ک ــرد، انشــاءهللا امی ــام نظــر ک ــکا اع ــا آمری ــل ب مث
می شــود مطابــق بــا مصالــح و منافــع کشــور باشــد. حشــمت هللا فاحــت 
ــس در  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل پیشــه رئیــس کمیســیون امنی
توئیتــی بــا اشــاره بــه بررســی جزئیــات طــرح مقابلــه بــه مثــل بــا آمریــکا 
و هوشــیاری مجلــس نوشــت: »برخــی بــا بزرگنمایــی بــه دنبــال افزایــش 
تنــش هســتند؛ قــرار نیســت مملکــت نظامــی شــده یــا تنگــه هرمــز بســته 

ــد«. ــی آورن ــی رای نم ــی و احساس ــنهادهای افراط ــود. پیش ش
حســینعلی امیــری دربــاره طــرح مقابلــه بــه مثــل بــا آمریــکا بــه خبرآنایــن 
گفــت: زمانــی کــه ترامــپ دســت بــه اقــدام نابخردانــه علیــه ســپاه 
ــد.  ــه ش ــی مواج ــای داخل ــا واکنش ه ــامی زد، ب ــاب اس ــداران انق پاس

ــاع از ســپاه  ــه دف ــف سیاســی ب ــای مختل ــا و جریان ه ــه گروه ه ــم ک دیدی
برخاســتند و انســجام و همدلــی خاصــی در داخــل کشــور بــرای حمایــت از 
ســپاه شــکل گرفــت.وی افــزود: درواقــع اقــدام ترامــپ، کل کشــور را بســیج 
کــرد تــا از ســپاه دفــاع کننــد. بــه طبــع دولــت، شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــر همیــن  ــد. ب و مجلس شــورای اســامی نیــز واکنش هایــی را نشــان دادن
ــای دو  ــرح ه ــامی ط ــورای اس ــس ش ــرم مجل ــدگان محت ــاس نماین اس
فوریتــی و ســه فوریتــی را تهیــه کردنــد. همگــی آن طــرح هــا در مجلــس 

جمــع آوری و نهایتــا طرحــی دو فوریتــی تهیــه شــد.
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه آن چــه در چنیــن شــرایطی 
اهمیــت دارد، اقــدام براســاس مصالــح و منافــع کشــور اســت، یــادآور شــد: 
ــکا  ــه آمری ــل نســبت ب ــدام متقاب ــرای اق ــه شــده ب ــرح تهی ــه ط ــا ک از آنج
ــی  ــای الریجان ــس داشــت، آق ــری در مجل ــه کار کارشناســی دقیق ت ــاز ب نی
آن را بــه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی ارجــاع داد تــا مــورد 

بررســی قــرار گیــرد.

عالـی  شـورای  عضـو 
اصاح طلبـان  سیاسـتگذاری 
گفـت: امـروز در جامعـه شـاهد 
انتظـارات مردم هسـتیم که باید 
جدی تـر به انتظاراتشـان پاسـخ داده شـود و هـر جریانی که 
قصـد کسـب رای مـردم را دارد، بایـد قدم های جـدی در این 
زمینـه بردارد.سـید محمـود میرلوحـی، عضـو شـورای عالی 
سیاسـت گذاری اصاح طلبـان در خصـوص اصـاح قانـون 
انتخابـات در گفت وگـو بـا خبرنگار سیاسـی ایلنا اظهـار کرد: 
پیـرو نامـه ای کـه مصطفـی پورمحمـدی، وزیر کشـور دولت 
نهـم بـه مقـام معظـم رهبری فرسـتاد و اعـام کرده  بـود که 
قانـون انتخابـات در تـراز جمهوری اسـامی نیسـت، 10 نکته 

و آسـیب  شناسـایی شـده بود. گرچه آن 10 نکته در مصوبه 
جدیـد مجلـس ذکـر نشـده اسـت، امـا عمده ترین مسـائل 
از قبیـل بررسـی صاحیت هـا، مـاده 29، 30 و 31 قانـون 
انتخابـات مجلس شـورای اسـامی، امور مربوط به شـرایط 
اثباتـی و سـلبی کاندیداهـا، بی طرفـی ناظـران و مجریـان، 
نقـش رسـانه هایی کـه از بودجـه عمومی اسـتفاده می کنند، 
نقـش نیروهـای مسـلح و مسـئله تبلیغات به تفسـیر آمده 
اسـت. عضـو شـورای عالـی سیاسـت گذاری اصاح طلبـان 
بیان کرد: انتخابات سـالم و رقابتی مسـاله ای اسـت که هر 
چـه مـا بـه آن نزدیک تـر شـویم، اعتمـاد عمومی و سـرمایه 
اجتماعـی کشـور رشـد خواهد کـرد و این امر بـه نفع امنیت 

ملـی، ثبـات ملـی و رفـاه ملی ماسـت.

ــورم  ــرخ ت ــرد: ن ــام ک ــران اع ــار ای ــز آم مرک
دوازده مــاه منتهــی بــه فروردیــن مــاه ١٣9٨ 
بــه ٣٠,٦ درصــد رســید کــه نســبت بــه همین 
اطــاع در مــاه قبــل )٢٦.9 درصــد( 7.٣ 

ــد. ــان می ده ــش نش ــد افزای ــد درص واح
ــد  ــه ٣٠,٦ درص ــاه ١٣9٨ ب ــن م ــه فروردی ــی ب ــه منته ــورم دوازده ماه ــرخ ت ن
رســید کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل )٢٦.9 درصــد( ٣.7 واحــد 
ــن مــاه ١٣9٨ عــدد شــاخص کل  درصــد افزایــش نشــان می دهــد. در فروردی
ــش  ــل ٤.٠ درصــد افزای ــاه قب ــه م ــه نســبت ب ــه ١7٠,9 رســید ک )١٠٠=١٣9٥( ب
نشــان می دهــد. در ایــن مــاه درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت بــه مــاه مشــابه 
ســال قبــل ٥١,٤ درصــد می باشــد؛ یعنــی خانوارهــای کشــور بــه طــور میانگیــن 
ــه کاال و  ــک »مجموع ــد ی ــرای خری ــن ١٣97 ب ــتر از فروردی ــد بیش ٥١,٤ درص
خدمــات یکســان« هزینــه کرده انــد کــه نســبت بــه ایــن اطــاع در مــاه قبــل 
)٤7,٥ درصــد( ٣.9 واحــد درصــد افزایــش یافتــه اســت. نــرخ تــورم دوازده ماهه 
منتهــی بــه فروردیــن مــاه ١٣9٨ بــه ٣٠.٦ درصــد رســید کــه نســبت بــه همیــن 

اطــاع در مــاه قبــل )٢٦.9 درصــد( ٣.7 واحــد درصــد افزایــش نشــان می دهــد.
شــاخص قیمــت در گــروه عمــده »خوراکــی هــا، آشــامیدنی هــا و دخانیــات« 
نســبت بــه مــاه قبــل ٨,٨ درصــد و در گــروه عمــده »کاالهــای غیــر خوراکــی و 
خدمــات« ١.٦ درصــد افزایــش نشــان می دهــد. درصــد تغییــرات قیمــت در مــاه 
جــاری نســبت بــه فروردیــن مــاه ١٣97 بــرای ایــن دو گــروه بــه ترتیــب ٨٥.٣ 
و ٣7.٨ درصــد می باشــد. شــاخص قیمــت کل بــرای خانوارهــای شــهری کشــور 
در فروردیــن مــاه ١٣9٨ بــه عــدد ١٦9,٣ رســید کــه نســبت بــه مــاه قبــل 7.٣ 
درصــد افزایــش نشــان می دهــد. درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت بــه مــاه 
مشــابه ســال قبــل ٥٠,٠ درصــد اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل )٤٦,٦ درصــد( 

٣.٤ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت.
شــاخص قیمــت کل بــرای خانوارهــای روســتایی کشــور در فروردیــن مــاه ١٣9٨ 
ــه مــاه قبــل ٥.٨ درصــد افزایــش نشــان  ــه عــدد ١٨٠,١ رســید کــه نســبت ب ب
ــل  ــال قب ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب ــاخص کل نس ــر ش ــد تغیی ــد. درص می ده
٥9,٤ درصــد اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل )٥٢,7 درصــد( ٦.7 واحــد درصــد 

افزایــش داشــته اســت.

رنا
 ای

س:
عک

یک عضو کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلس 
شـورای اسـامی تاکید کرد:  باید از حضور آمریکایی ها ترسـید 

نـه عراقی ها کـه برای کمـک می آیند.
نیروهـای  حضـور  دربـاره  حسـینی  نقـوی  حسـین  سـید 
حشدالعشـبی عـراق در اسـتان خوزسـتان و کمـک بـه مـردم 
سـیل زده و برخـی از اعتراضـات نسـبت به حضور ایـن نیروها 
گفت: سـیل یـک حادثه طبیعی اسـت و خسـارت های جانی 
و مالـی را در پـی دارد. هنـگام وقـوع سـیل خسـاراتی به وجود 
می آیـد. بی خانمـان شـدن و خسـارت های جانـی و مالـی 
احساسـات بشردوسـتانه همه اجتماعـات و گروه های مردمی 

را در کشـورهای مختلـف بـر می انگیـزد.

رئیس  کل دادگسـتری هرمزگان با اشـاره به اهمیت گسترش 
دادرسـی الکترونیـک در راسـتای تسـهیل رسـیدگی بـه امـور 
مراجعین دسـتگاه قضایی، بهره گیری از این دسـتاورد را گامی 
مؤثـر در جهـت تحقـق عدالـت آسـان برشمرد.حجت االسـام 
والمسـلمین اکبـری در جریـان بازدیـد سـرزده از دادسـرای 
عمومـی و انقـاب بندرعبـاس بـا اشـاره به اهمیت گسـترش 
دادرسـی الکترونیـک در راسـتای تسـهیل رسـیدگی بـه امـور 
مراجعین دسـتگاه قضایی، بهره گیری از این دسـتاورد را گامی 

مؤثـر در جهـت تحقـق عدالت آسـان عنـوان کرد.

باید از حضور آمریکایی ها در 
ایران ترسید، نه عراقی ها

ضرورت صیانت از حقوق 
شهروندی در جریان دادرسی ها

نشسـت  در  بـرای شـرکت  امـور خارجـه کشـورمان  وزیـر 
بین المللـی  روز  عنـوان گرامیداشـت  بـا  عمومـی  مجمـع 
چندجانبـه گرایـی و دیپلماسـی بـرای صلـح بـه نیویـورک 

می کنـد. سـفر 
 این نشسـت اصلی تریـن برنامـه محمدجوادظریف در این 
سـفر اسـت.مجید تخـت روانچـی سـفیر جدیـد و نماینـده 
دائـم جمهـوری اسـامی ایـران در سـازمان ملـل متحد نیز 
همزمـان بـا سـفر وزیـر امـور خارجه عـازم محـل ماموریت 

خـود می شـود.

نایـب رییـس کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجـی مجلس 
بـا بیـان این کـه »موضوع بررسـی لوایـح مرتبط بـا FATF بـا اقدام 
آمریـکا در گنجانـدن نـام سـپاه در لیسـت گروه های تروریسـتی دو 
مقولـه جـدا از هم اسـت«، گفت: در شـرایط فعلی باید با اسـتفاده از 
فرصت ها و ورود به سـازوکارهای شـناخته شده بین المللی از انزوای 
کشـور دوری کـرد و از فرصت هـا جهـت خنثی کـردن سیاسـت های 
تخریبـی آمریکا اسـتفاده کـرد. نایب رییس کمیسـیون امنیت ملی 
و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسـامی بااظهـار کـرد: هـدف 
آمریـکا مقابلـه با سیاسـت های اقتصادی اسـت که بـه همین دلیل 
جنـگ اقتصـادی را علیـه مـا شـروع کـرده حتـی کار بـه تروریسـم 

اقتصادی کشـیده شـده است.

ظریف به نیویورک 
می رود

کشور را نباید در انزوا 
قرار داد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

میراثمیراث

کشف دو مقبره عظیم در شهر »االقصر« مصرواگذاری خانه قجری »پیشه وران« مشهد

بـه منظور بهسـازی آثار و ابنیه قدیمی شـهر 
و حفـظ و نگهـداری میـراث برجـای مانـده 
از پیشـینیان، خانـه تاریخـی پیشـه وران در 

اختیـار بخـش خصوصـی قـرار گرفت.
   نرگس شـالچیان، معاون گردشـگری و زیارت سـازمان اجتماعی و فرهنگی 
شـهرداری  مشـهد گفـت: یکـی از سـرمایه های شـهری کـه می توانـد ظرفیت 
جدیـدی را بـرای کارآفرینـی، اشـتغال و کسـب درآمـد پایـدار ایجـاد کنـد و 
هزینه  هـای مدیریـت شـهری را هـم کاهش دهـد، اماکن و بناهـای تاریخی 
در شـهر مشـهد هسـتند کـه اگر بهره  بـرداری درسـتی از آن ها صـورت گیرد به 
پهنه هـای خاق گردشـگری تبدیل می شـوند و پاسـخگوی آینـده و جوابگوی 
نیـاز امـروز هسـتند.وی افـزود: اگـر بـرای ایـن اماکـن تاریخـی، کاربـری 
بخشـی تعریـف شـود ارزش اقتصـادی حاصـل از آن بنـا فراهـم می آیـد 
مشـاغل و درآمدهـای خوبـی می تواند تعریف شـود و درآمد مسـتقیم ایجاد 
کند.شـالچیان به مصوبه بیسـت و ششـم فروردین 96 اشـاره کرد و گفت: در 
ایـن مصوبـه، بهره بـرداری بخشـی از خانه هـای تاریخـی بـه تصویب شـورای 

شـهر رسـید. سـپس جلسـاتی با حضور کارشناسـان پیرامون کمیتـه کاربری 
بخشـی خانه هـای تاریخـی برگزار شـد. امـروز هم اولیـن قدم در ایـن زمینه 
بـرای خانـه پیشـه وران برداشـته شـد و امید اسـت کاربـری آن بـرای تمامی 

خانه هـای تاریخـی شـهر اجرایی شـود.
شـهرداری  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سـازمان  زیـارت  و  معـاون گردشـگری 
و  مـوزه  پذیرایـی،  اقامتـی،  می توانـد  ایـن کاربری هـا  بیـان کـرد:  مشـهد 
گالـری بـر مبنـای موضوعات فرهنگـی، هنری، پزشـکی، اقامتـی، دفاتر کار، 
فروشـگاه های سـوغات و کاالهـای ایرانـی اسـامی باشند.شـالچیان ضمـن 
اشـاره بـه انتشـار فراخـوان مربوطـه، ادامـه داد: سـرمایه گذاران عاقه منـد 
بـه مشـارکت در کاربـری بخشـی خانه هـای تاریخـی حضـور یافتنـد و برنده 
مناقصـه مشـخص شـد، در نتیجـه ایـن خانـه بـه عنـوان یکـی از پهنه هـای 
گردشـگری شـهر معرفـی شـد. ایـن خانـه کـه بـا شـماره 13365 جـزو آثار 
منـزل  به عنـوان  و  دارد  اعیـان  و 214 متـر  اسـت، 215 متـر عرصـه  ملـی 

مسـکونی مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت.

دولـت مصـر از اکتشـاف دو مقبـره عظیـم 
نزدیکـی  در  باسـتانی  اثـر  درکنـار چندیـن 
شـهر توریسـتی »االقصـر« کـه قدمتشـان 
بـاز  پیـش  سـال  هـزار   ٣ از  بیـش  بـه 
می گـردد، خبـر داد.»مصطفـی وزیـری«  دبیـرکل شـورای عالـی آثـار تاریخی 
مصـر بیـان کـرد یکـی از مقبره های کشـف شـده  در این محـل از بزرگ ترین 
مقبره هـای کشـف شـده در »االقصـر« محسـوب می شـود. ایـن مقبـره کـه 
در گورسـتان »ذراع ابوالنجـا« در غـرب »االقصـر« کشـف شـده اسـت بـه 
دودمـان هفدهـم مصـر باسـتان کـه در سـال ١٥٥٠ پیـش از میـاد مسـیح 
حکم فرمایـی می کردنـد، بازمی گردد.گفتـه میشـود ایـن مقبـره متعلـق بـه 
یـک سـرباز مصرباسـتان اسـت. » ذراع ابوالنجـا« گورسـتانی اسـت که برای  
دفـن فراعنـه دودمـان هفدهـم مصر باسـتان مـورد اسـتفاده قـرار می گرفت. 
بسـیاری از مقامـات بلنـد مرتبـه عصـر پادشـاهی نویـن مصـر)١٥٥٠-١٠٦9 
پیـش از میـاد(، نیـز در همیـن مـکان دفـن شـده اند.این اکتشـاف توسـط 
تیـم باستان شناسـی »امـر نوبـا«  صـورت گرفته اسـت. تیم باستان شناسـی، 

ایـن مقبـره را در زمین هـای نزدیـک گورسـتانی کـه زیـر ویرانـه ای ناشـی از 
حفاری هـای بریتانیایی هـا و فرانسـوی ها در قـرن نوزدهـم پنهـان شـده بود، 
کشـف کردنـد.  ایـن مقبـره کـه بـه طـور عمیـق در یک تختـه سـنگ حفاری 
شـده اسـت، بزرگتریـن مقبـره ی حفـاری شـده در تخته سـنگ اسـت کـه 
تاکنـون در شـهر باسـتانی »تبـس« کشـف شـده اسـت. نـام سـربازی که در 
ایـن مقبـره کشـف شـده اسـت در کنـار عنـوان نظامـی و غیـر نظامـی اش بر 
روی دو سـتون رنگی به خط هیروگلیف نگاشـته شـده اسـت. این اکتشـاف 
دومیـن کشـف مهـم از مقبـره رهبـران جنگـی در سـال هـای اخیر محسـوب 
می شـود. در سـال ٢٠١٨ نیز باستان شناسـان موفق به کشـف قهرمان جنگی 
شـدند کـه در زمـان دو فرعـون بـه نام های »سـتی یکم« و »رامسـس دوم« 
خدمـت می کرد.اطاعـات کمی درمورد سـرباز کشـف شـده اخیر وجـود دارد. 
بـا ایـن حـال، با توجه به ابعـاد و مکان مقبرهـی او می توان فهمیـد که وی از 
اشـخاص مهـم عصـر خود محسـوب می شـد. ممکن اسـت این سـرباز مورد 
لطـف فرعـون قرارگرفتـه باشـد کـه در چنین مـکان ارزشـمندی که تنهـا برای 

اشـراف زادگان فراهـم شـده بـود،  دفن شـده اسـت.

 پیام
 میراث

رییس پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی تاریخی از شناسایی و مستندسازی هشت منظر میراث کشاورزی در سال گذشته 
توسط این پژوهشکده خبر داد که با اصول مربوط به مناظر روستایی به عنوان این میراث در سال 2017 تدوین شده است.

رنا
 ای

س:
عک

زمـان  از  می گویـد:  باستان شناسـی  پژوهشـکده  رئیـس 
وقـوع سـیل در اسـتان های کشـور، در مکاتبه بـا حداقل 10 
اسـتان، درخواسـِت اعام وضعیـت و پایش بناهـا، تپه ها و 
محوطه هـای تاریخـی و بـرآورد خسـارت ها را کردیـم اما به 
دلیـل مشـکاِت موجـود هنـوز اطاعـات تکمیل نشـده اند.

روح هللا شـیرازی در گفت وگـو با ایسـنا می گوید: متاسـفانه 
هنـوز امـکان دسترسـی بـه برخـی از نقـاط و محوطه هـای 
و  لرسـتان  و  خوزسـتان  ماننـد  اسـتان هایی  در  تاریخـی 
راه های دسترسـی و تخمین آسـیب های وارد شـده از سیل 
بـه ایـن مناطـق وجـود نـدارد، فعـا بایـد منتظـر گـزارش ِ 
اسـتان های  فرهنگـی  میـراث  اداره هـای  از  همکاران مـان 
انجـام مکاتبـات بـرای  بـا اشـاره بـه  سـیل زده بمانیـم.او 
بررسـی و پایـش میزان مشـکات و خسـارت ها از روزهای 
نخسـت آغاز سـیل در مناطق مختلف کشـور، بیان می کند: 
تـا  از معاونت هـای میـراث فرهنگـی در اسـتان ها  برخـی 
کنـون موفـق به اعـام وضعیت خود شـده اند مانند اسـتان 
لرسـتان کـه از وضعیـت بافت هـا و خانه هـای تاریخـی این 
اسـتان  و چنـد پـل تاریخی اش اطاع رسـانی کرده اسـت، 
امـا هنـوز اطاعـات کامـل از وضعیت محوطه های باسـتانی  
نیامـده  دسـت  بـه  باستان شناسـی  و کارگاه هـای کاوش 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اغلـب تپه هـای باسـتانی 
در ایـن شـرایط دچـار آب شسـتگی شـده اند، بیـان می کند: 
متاسـفانه ایـن اتفـاق در خوزسـتان شـدت داشـته اسـت، 
تـا کنـون براثـر شسـته شـدن تپه هـا، از برخـی از ان هـا اثار 

تاریخـی بـه دسـت آمده اند.
در  وضعیـت کارگاه کاوش  دربـاره ی  همچنیـن  شـیرازی 
کارهـای  می دهـد:  توضیـح  اندیمشـک  شـوش  زیرگـذر 
میدانـی و برداشـت ها خوشـبختانه تقریبـا در ایـن محوطه 
ایـن  در  آبگرفتگی هایـی  البتـه  اسـت،  رسـیده  پایـان  بـه 
البتـه  کارگاه هـا وجـود دارد امـا در قالـب سـیل نیسـت. 
حاشـیه هایی کـه امکان رسـوِب آب در ان ها وجود داشـت، 

تقویـت شـده اند،هر چنـد بـاران کار خـود را مـی کنـد.

سوژه امکان بررسی 
محوطه های 

باستانی را نداریم

پنج کشور نخست بازار گردشگری ایران مشخص شد
مدیرکل دفتر بازاریابی گردشگری: به زودی اسامی کشورهای انتخاب شده منتشر خواهد شد

٣٠ کشور مورد هدف بازار ایران هستند

تبلیغـات  و  بازاریابـی  دفتـر  مدیـرکل 
گردشـگری در پایـان طـرح »بازنگری و 
بهنگام سـازی بازارهـای هـدف جمهـوری 
شـدن  مشـخص  از   » ایـران  اسـامی 
پنـج کشـور نخسـت خبـر داد. »محمـد 
ابراهیـم الریجانـی« چهارشـنبه شـب در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار فرهنگـی ایرنا از 
پایـان تحقیقـات جدیـد بـرای بازارهـای 
هدف گردشـگری ایران خبـر داد و گفت: 
در ایـن تحقیـق از اسـاتید حـوزه هـای 
مختلـف انجام شـد بـه جز گردشـگری، 
موضوعـات گردشـگری سـامت، زیارتی 

و تاریخـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

 ٣٠ کشور مورد
 هدف بازار ایران هستند

بررسـی  ایـن تحقیقـات  افـزود: در  وی 
شـد، تبلیغـات در کـدام کشـورها بـرای 
کـدام  و  اسـت  بهتـر  گردشـگر  جـذب 
و  دارنـد  بیشـتری  مزیـت  هـا  کشـور 
گردشگرانشـان راحـت تـر بـه ایـران می 

آینـد.
الریجانـی بـا بیان ایـن که بـرای ارزیابی 
ایـن کشـور هـا شـاخص هـای متعددی 
سیاسـی،  روابـط  جمعیـت،  همچـون 
قرابـت فرهنگـی و دسترسـی اسـتفاده 
شـد، افـزود: این شـاخص ها نیـز الویت 
بنـدی و وزن بنـدی شـدند و برخـی از 

شـاخص هـا از اهمیت بیشـتری نسـبت 
بـه دیگـر شـاخص هـا برخـوردار بودنـد.

داشـتن  مثـال  عنـوان  بـه  افـزود:  وی 
روابـط خـوب سیاسـی میان دو کشـور و 
داشـتن سـفارت خانه از جمله شـاخص 
هـای مهـم ارزیابی شـد همچنیـن وجود 
پـرواز هـای مسـتقیم بیـن ایـران و آن 

کشـور از جملـه دیگـر مـوارد اسـت.
مـورد  کشـور   ٨٤ از  افـزود:  الریجانـی 
انتخـاب  ٣٠ کشـور  نهایـت  در  بررسـی 
شـدند و بـرای مدیریـت منابـع بهتر این 
٣٠ کشـور نیـز در ٤ سـطح تقسـیم بندی 

کردیـم.
 ٥ نخسـت  سـطح  در  الریجانـی گفـت: 
کشـور، در سـطح دوم نیز پنج کشور و در 

سـطح سـوم و چهـارم هر کدام ١٠کشـور 
تقسـیم بندی شـدند.

وی در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بر این 
کـه پنج کشـور کـدام اسـت، گفـت: االن 
اعـام نمـی کنـم ولـی بـزودی اسـامی 

کشـور هـا را منتشـر می شـود.

 لغو روادید با کشور های 
مورد نظر 

الریجانـی گفـت: اقدامـات اجرایـی برای 
ایـن طـرح بـزودی آغـاز مـی شـود و از 
آن جملـه مـی تـوان بـه لغو روادیـد بین 
دوکشـور، برگـزاری تورهـای آشناسـازی 
بـرای راهنماهـا کشـور مقصـد، برگـزاری 
هفتـه هـای ایـران در آن کشـور هـا از آن 

اسـت. جمله 

 گردشگری سالمت و زیارت 
در الویت

تبلیغـات  و  بازاریابـی  دفتـر  مدیـرکل 
اصلـی  اهـداف  از  یکـی  گردشـگری 
ایـن طـرح را برنامـه ریـزی هـای بـرای 
و  سـامت کـرد  و  زیارتـی  گردشـگری 
افـزود: سـال گذشـته بیـش از ٢ و نیـم 
میلیـون عراقـی بـه ایـران آمدنـد که می 
بـه  زیارتـی  گردشـگری  کنـار  در  توانـد 

برونـد. نیـز  تفریحـی  سـفرهای 
وی افـزود: در ایـن طـرح برنامـه ریـزی 
بـرای  را  هـا  ظرفیـت  و  شـرایط  شـده 
سـفرهای تفریحـی ایـن مسـافران نیـز 
ایجـاد کـرد و گردشـگران عراقـی در کنار 
سـفر بـه مشـهد و قـم بـه کیـش نیـز 

برونـد.
الریجانـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که 
بـا توجـه بـه ظرفیـت هـا اقامتی ایـران، 
بـا کمبـود مراکـز اقامتی مواجـه نخواهند 

شـد، افـزود: در ایـن طـرح سـعی شـده 
بـه توزیـع سـفر توجـه کنیم. 

تبلیغـات  و  بازاریابـی  دفتـر  مدیـرکل 
گردشـگری ادامـه داد: در این برنامه هم 
توزیـع جغرافیایـی و هـم زمانـی مد نظر 
اسـت. در ایـن شـرایط بـا کمبـود مراکـز 
اقامتـی مواجـه نمـی شـویم. بازاریابـی 
سـازوکار  یـک  گردشـگری  صنعـت  در 
مدیریتی اسـت کـه نیازهای گردشـگران 
بـرای  و  پیشـبینی  را  آتـی  و  فعلـی 
پاسـخگویی به ایـن نیازهـا برنامه ریزی 
اصـوال  توریسـت  بازاریابـی  کنـد.  مـی 
باعـث رقابـت بیـن شـرکت هایـی ارائـه 
دهنـده خدمات توریسـتی مانند شـرکت 
مدیریـت  میشـود.  مسـافرتی  هـای 
مسـائل  بـه  تنهـا  بازاریابـی گردشـگری 
مالی محدود نمیشـود. مشـکات اصلی 
در بازاریابـی صنعتـی توریسـت، تفـاوت 

مـردم  و  هـا  توریسـت  میـان  فرهنگـی 
محلـی اسـت.

در مدیریـت بازاریابـی گردشـگری بایـد 
شـرایطی را ایجـاد کـرد کـه مـردم محلی 
بـه  شـوند.  متنفـع  ورود گردشـگران  از 
آغـوش  بـا  محلـی  مـردم  ترتیـب  ایـن 
مـی  اسـتقبال  گردشـگران  از  بازتـری 
راحتتـر  را  فرهنگـی  اختافـات  و  کننـد 
میپذیرنـد. از طرفـی با افزایـش منفعت 
اسـتقبال  توریسـت،  از  محلـی  مـردم 
بیشـتر  گردشـگران  از  محلـی  مـردم 
امـر موجـب رضایتمنـدی  ایـن  شـده و 
بازاریابـی  در  شـد.  خواهـد  گردشـگران 
گردشـگری هنگامـی کـه بتوانیـم میـان 
خواسـته های گردشـگر و خواسـته های 
مـردم محلـی یـک تـوازن برقـرار کنیـم. 
میتوانیـم بـه تـداوم صنعـت گردشـگری 

باشـیم. امیـدوار 

پویـش  راسـتای  در  ایـران  ملـی  مـوزه 
زدگان  سـیل  بـه  کمـک  فرهنگـی 
ویترین هـای مربـوط به آثـار فرهنگی این 
مناطق را در موزه نشـانه گذاری کرده اسـت 
تـا ضمن یاداوری نقـش فرهنگی و تمدن 
سـاز آن ها در تاریخ ایران بازدیدکنندگان را 
به یاری هموطنان آسـیب زده از سـیل فرا 
بخواند.بـه همیـن منظـور »برنامه تـور آب 
و تمـدن« در حمایـت از پویـش فرهنگـی 
کمـک بـه سـیل زدگان بـه همـت گـروه 

مشـق تاریـخ و مـوزه ملـی ایـران در روز 
پنـج شـنبه مـورخ 29 فروردیـن 1398 در 
ایـن موزه برگزار گردید کـه عواید آن جهت 
کمـک به هموطنان آسـیب دیده از سـیل 
بـه هال احمـر ایران اهدا خواهد شـد.این 
برنامـه بـا حضـور جبرئیل نوکنـده رئیس 
مـوزه ملـی ایـران، کامیـار عبـدی باسـتان 
شـناس، عیـام پـژوه و اسـتاد دانشـگاه 
شـیراز، حمیدرضـا حسـینی تهـران پـژوه 
 ، تاریـخ  مشـق  گـروه  انـدرکار  دسـت  و 

کارشناسـان مـوزه ملی ایـران و دیگرعاقه 
منـدان اجـرا شـد.در ابتـدا اسـتاد عبـدی 
در سـالن نشسـت مـوزه ایـران باسـتان 
سـخنرانی با عنوان »آب: شمشـیر دولبه« 
را ارائـه کـرد.وی در گـزارش کوتاهـی بـه 
حادثـه سـیل در شـهرهای شـیراز، گرگان 
و لرسـتان پرداخـت و گفـت: »آب مایـه 
حیـات اسـت، و نبـودن ایـن نعمـت الهی 
موجـب خسـران و تباهـی و در عین حال 
سـیابی شـدنش نیز ضررهای سـنگینی 
را در پـی خواهـد داشـت و نکتـه مهـم 
مدیریـت در هنگام خشکسـالی یـا وقوع 
سـیل اسـت که مـی توانـد از عواقـب این 
حـوادث تـا حدود زیـادی جلوگیری کند.«

برنامه » تورآب و تمدن« در 
موزه ملی ایران برگزار شد

کاهش سفرهای خارجی 
گردشگران ایرانی

معـاون گردشـگری سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری، بـاال رفتن 
نـرخ ارز و شـرایط اقتصـادی را به عنـوان دالیـل کاهش سـفرهای خارجی گردشـگران 
ایرانـی اعـام کرد.ولـی تیمـوری در حاشـیه پنجمیـن جشـنواره بین المللـی غـذای 
اکـو - جـاده ابریشـم در جمـع خبرنـگاران، اظهـار کـرد: پارسـال شـاهد کاهـش آمار 
سـفرهای خارجـی ایرانیـان بودیم، به طوری که در سـال گذشـته تعـداد هفت میلیون 
نفـر گردشـگر از ایـران خـارج شـده اند کـه ایـن رقم در سـال 96 بـه میـزان 10 میلیون 
نفـر بـود کـه با توجـه به آمار ارائه شـده، شـاهد کاهش سـفرهای خارجی گردشـگران 
ایرانـی هسـتیم.وی، بـاال رفتـن نرخ ارز و شـرایط اقتصـادی را به عنـوان دالیل کاهش 
سـفرهای خارجـی گردشـگران ایرانـی اعام کرد و افزود: خوشـبختانه طی سـال های 
اخیـر اقبـال مـردم بـه سـفرهای داخلـی زیـاد شـده و گردشـگری داخلـی و توجه به 
مقاصـد گردشـگری کمتـر شـناخته شـده به عنـوان یکـی از مهم تریـن رویکردها طی 
سـال گذشـته توانسـت حجم بسـیار خوبی از گردشـگری را به خود اختصاص دهد.

ایـن مسـئول ادامـه داد: در ایام نوروز سـال جاری در مجموع 77 میلیون اقامت شـب 
در کشـور ثبـت شـد و بـه طور کلـی در حدود 20 میلیـون نفر از جمعیت ایـران در طول 
ایـام 16 روزه عیـد سـفر کردنـد که ایـن عدد با توجه بـه شـرایط آب و هوایی حاکم بر 

کشـور رشـد 5.5 درصـدی نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل نشـان می دهد.  

ته
نک

وی افــزود: در ایــن تحقیقــات بررســی شــد، تبلیغــات 
بهتــر  گردشــگر  جــذب  بــرای  کشــورها  کــدام  در 
ــد و  ــتری دارن ــت بیش ــا مزی ــور ه ــدام کش ــت و ک اس

ــد. ــی آین ــران م ــه ای ــر ب ــت ت ــان راح گردشگرانش
ــن  ــی ای ــرای ارزیاب ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب الریجان
همچــون  متعــددی  هــای  شــاخص  هــا  کشــور 
و  فرهنگــی  قرابــت  سیاســی،  روابــط  جمعیــت، 
ــا  ــن شــاخص ه ــزود: ای دسترســی اســتفاده شــد، اف
ــی از  ــدند و برخ ــدی ش ــدی و وزن بن ــت بن ــز الوی نی
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــتری نس ــت بیش ــا از اهمی ــاخص ه ش

ــد. ــوردار بودن ــا برخ ــاخص ه ش
وی افــزود: بــه عنــوان مثــال داشــتن روابــط خــوب 
سیاســی میــان دو کشــور و داشــتن ســفارت خانــه از 
ــن  ــد همچنی ــی ش ــم ارزیاب ــای مه ــاخص ه ــه ش جمل
وجــود پــرواز هــای مســتقیم بیــن ایــران و آن کشــور 

از جملــه دیگــر مــوارد اســت.

میراثمیراث

فروش ۳۵۵ میلیون تومانی صنایع دستی استان مرکزیسامانه گردشگری الکترونیک باغ جهانی» دولت آباد«
جهانـی  میـراث  پایـگاه  مدیـر 
گفـت:   یـزد،  دولت آبـاد  بـاغ 
روز  رسـیدن  فـرا  بـا  همزمـان 
بناهـای  و  محوطه هـا  جهانـی 
الکترونیـک بـاغ جهانـی  تاریخـی ، سـامانه گردشـگری 

شـد. رونمایـی  دولت آبـاد 
»مجیـد علومـی« در گفت وگو با خبرنگار ایسـنا با اشـاره 
پایـگاه  و  الکترونیـک  بـه همـکاری کمیتـه گردشـگری 
بـاغ جهانـی دولت آبـاد در راسـتای توسـعه گردشـگری 
الکترونیـک اظهـار کـرد: ایـن کمیتـه بر اسـاس محتوای 
تولیدشـده در پایـگاه بـاغ دولت آبـاد یزد، اقدام بـه تولید 
ابزارهـای مورد نیاز جهت توسـعه گردشـگری الکترونیک 

کـرده اسـت.وی مسـتندنگاری دقیـق و بروز ایـن میراث 
بـاغ  پایـگاه  اولویت هـای  ضروری تریـن  از  را  جهانـی 
فناوری هـای  از  اسـتفاده  افـزود:  و  دانسـت  دولت آبـاد 
روز همچـون لیـزر اسـکن، واقعیـت افـزوده و واقعیـت 
ایـن منظـور در دسـتور کار قـرار گرفتـه  بـرای  مجـازی 
اسـت.مدیر پایـگاه میـراث جهانـی باغ جهانـی  دولت آباد 
یـزد در ادامـه بـا اشـاره بـه انتخـاب بـاغ دولت آبـاد بـه 
اسـتان گفـت:  الکترونیـک  پایلـوت گردشـگری  عنـوان 
بـاغ دولت آبـاد به لحـاظ ظرفیت هـای معمـاری و هنری 
از جملـه آثـار بی نظیـر اسـتان یـزد اسـت و اسـتفاده از 
فنـاوری ارتباطـات و اطاعـات می توانـد بـه شناسـندن 

بهتـر ایـن بـاغ در مقیـاس جهانـی کمـک کنـد .     

معـاون صنایـع دسـتی اداره کل 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
مرکـزی  اسـتان  و گردشـگری 
امسـال،  نـوروز  در   « گفـت: 
هنرمنـدان صنایـع دسـتی موفـق بـه فـروش ٣٥٥ میلیون 
تومـان محصوالت خود شـدند.« قاسـم کاظمی ضمن اعام 
ایـن خبر گفـت: »امسـال 3 بازارچه بـه تعـداد بازارچه های 
صنایـع دسـتی اسـتان افـزوده شـد.«کاظمی با بیـان اینکه 
رونـق بـازار کار هنرمنـدان صنایـع دسـتی همـواره در اولویت 
هـای ایـن اداره کل قـرار گرفته اسـت، اظهـار داشـت: »اداره 
کل میـراث فرهنگـی اسـتان همـواره در تـاش اسـت تـا با 
همـوار سـازی فضای کسـب و کار هنرمندان صنایع دسـتی، 

زمینـه الزم را بـرای رشـد اقتصـادی و رونق تولیـد هنرمندان 
فراهـم سـازد.«در سـال جاری کـه رونق تولیـد در رأس امور 
نهادهـای دولتـی و غیـر دولتـی کشـور قـرار گرفتـه اسـت، 
برپایـی نمایشـگاه هـای صنایـع دسـتی فرصـت عرضـه و 
فـروش محصـوالت و ارتقـای  توانمنـدی های هنرمنـدان را 
فراهـم می سـازد.وی ادامه داد: »ایام نـوروز از جمله فرصت 
هـای مناسـبی اسـت که بـا برپایی نمایشـگاه هـای صنایع 
دسـتی، زمینـه الزم بـرای معرفـی صنایع دسـتی اسـتان به 
گردشـگران نـوروزی فراهـم مـی شـود، لـذا اداره کل میراث 
فرهنگـی اسـتان همچون سـنوات گذشـته طـی ایـام نوروز 
9٨ بـا بـه برپایـی 99 نمایشـگاه و بازارچه صنایع دسـتی در 

سراسـر اسـتان اقـدام کرد.«

سنا
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 پیام
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خبر

چــرا بارش هــای ســیل آســای بهــاره امســال تــا 
ایــن انــدازه خســارت وارد کــرد؟   مگــر ســازمان 
هواشناســی ایــن بارش هــا و وضعیــت جــوی متغیــر 
را پیــش بینــی نکــرده بــود؟  تعلــل و کوتاهــی کــدام 
دســتگاه بــود کــه تــا ایــن حــد بارش هــا  خســارت و 

ــد؟ ــردم وارد کردن ــه م آســیب ب
ــزار و 100  ــئول 2 ه ــات مس ــر مقام ــاس اظهارنظ براس
میلیــارد تومــان خســارت بــه تاسیســات آبــی، 3 هــزار 
و 500 میلیــارد تومــان خســارت جــاده ای و ریلــی و 2 
هــزار میلیــارد تومــان بــه بخــش کشــاورزی وارد شــده 
اســت و در مقابــل طــی ایــن مــدت 40 تــاالب کشــور 
ــا 100 درصــد ســیراب شــده و 100 ســد کشــور  از 40 ت

هــم از نظــر آبــی تأمیــن شــده اســت.

انتقاد تهیه کنندگان »اطلس ســیل « از 
بی توجهی به هشدارها

آنطــور کــه عنــوان مــی شــود در اطلــس ســیل 
ــی  ــن چنین ــی بارشــی ای کشــور خســارت های احتمال
در کشــور پیــش بینــی شــده بــود کــه متاســفانه 

ــود. ــه ب ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــات آن م اطاع
بــه گفتــه جهانگیــر پــر همــت مجــری مســئول طــرح 
ــیل در  ــس س ــی اطل ــه ابتدای ــیل، مرحل ــس س اطل
ــزداری  ســال 1385 توســط پژوهکشــده خــاک آبخی
ــود،  ــه شــده و در ســال های بعــد تکمیــل شــده ب تهی
بــر اســاس نقشــه های پهنــه ســیلگیر پل دختــر، 
معمــوالن و آق قــا پیش بینــی شــده بــود کــه در 
ــاله،  ــت 50 س ــا دوره بازگش ــیل ب ــوع س ــورت وق ص
بخش هایــی از مناطــق مســکونی فعلــی زیــر آب 

ــی رود. م
آنطــور کــه ایســنا گــزارش مــی دهــد  اطلــس ســیل 
شــامل مجموعــه ای از اطاعــات و نقشــه ها اســت 

ــر و  ــراه خط ــه هم ــیل را ب ــاد س ــخصه و ابع ــه مش ک
ــن اطلــس در  پهنه هــای ســیلگیر نشــان می دهــد، ای
ــاک و  ــت خ ــکده حفاظ ــط پژوهش ــال 1385 توس س
ــع و  ــا، مرات ــه ســازمان جنگل ه ــه و ب ــزداری تهی آبخی
آبخیــزداری کشــور بــه عنــوان ســفارش دهنده تحویــل 

داده شــد.
 اطلــس ســیل بــه عنــوان طــرح ســیمای حوضه هــای 
کاربــری،  وضعیــت  نشــان دهنده  کشــور،  آبخیــز 

عــوارض  جمعیــت،  بارندگــی،  ســیل،  فرســایش، 
ــت  ــه درخواس ــا ب ــت، بن ــا اس ــی، و … حوضه ه طبیع
آب،  فناوری هــای  توســعه  ســتاد  ســفارش  و 
ــت  ــت معاون ــط زیس ــایش و محی ــالی، فرس خشکس
ــوری، اطلــس ســیل  ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و بــا اضافــه شــدن 
در ســال  روانــاب  آســتانه های  از جملــه  مــواردی 

1394 منتشــر شــد.
بــه گفتــه پــر همــت، تکمیــل اطلــس ســیل بــا تمرکــز 
روی حوضه هــای آبریــز بــا دقــت مکانــی بــاال در 

ســال 1394 بــا ســفارش ســتاد توســعه فناوری هــای 
زیســت  محیــط  و  فرســایش  خشکســالی،  آب، 
جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــزداری  ــاک و آبخی ــت خ ــکده حفاظ ــط پژوهش توس
شــروع و در پایــان ســال 1396 آمــاده و در ســال 
ــه ســتاد مذکــور و ســازمان جنگل هــا، مراتــع  1397 ب
و آبخیــزداری تحویــل داده شــد. همچنیــن در بازدیــد 
رئیــس ســتاد بحــران کشــور از پژوهشــکده حفاظــت 
خــاک و آبخیــزداری - کــه در ســال 1396 انجــام 
شــد - جزییــات اطلــس ســیل و پهنه هــای ســیلگیر 
ــن  ــا، ای ــر اینه ــزون ب ــد. اف ــانده ش ــاع او رس ــه اط ب
اطلــس در ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

در  اطلــس ســیل  و بخش هــای مختلــف  کشــور 
ســال  در  اردبیــل  در  آبخیــزداری  ملــی  همایــش 

ــد. ــی ش ــته رونمای گذش
پرهمــت بــا بیــان اینکــه »پهنــه ســیلگیر« محــدوده ای 
از حریــم رودخانــه اســت کــه در شــرایط ســیابی بــه 
ــیلگیر  ــه س ــر پهن ــد: تصاوی ــی رود، می گوی ــر آب م زی
بــرای ســیل 50 ســاله در محــدوده شــهرهای پلدختــر، 
ــان  ــخه 1385 نش ــه از نس ــا برگرفت ــوالن و آق ق معم
مســکونی  مناطــق  از  بخش هایــی  کــه  می دهــد 
ــا دوره برگشــت 50  ــر ســیل ب ــرض خط ــی در مع فعل
ســاله قــرار دارنــد و نقشــه های پهنــه ســیلگیر از 

ــود. ــه شــده ب ــن مناطــق تهی ــرای ای ســال 85 ب

بی توجهی به » اطلس سیل« در کشور
در اطلس سیل کشور، خسارت  بارش های این چنینی پیش بینی شده بود ولی مورد توجه قرار نگرفت

 جهانگیــر پرهمــت اســتاد پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری و مجــری مســئول اطلــس ســیل بــا اشــاره 
بــه اینکــه اطلــس ســیل به صــورت رســمی در اختیــار ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری، ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، دفتــر حــوادث وزارت جهاد کشــاورزی 
و به صــورت غیــر رســمی در اختیــار ســازمان ملــی حــوادث غیرمترقبــه و وزارت نیــرو قــرار گرفتــه اســت، گفــت: 
ــی انجــام و  ــان کشــور رســالت خــود را به خوب ــن اوصــاف محقق ــا ای ــذرد. ب ــون 13 ســال می گ ــع تاکن از آن موق
هشــدارهای الزم را داده انــد و ســئوال اصلــی ایــن اســت کــه مگــر ایــن اطاعــات بــرای دکــور در کتابخانه هــا تهیــه 
شــده بــود کــه تــا بــه امــروز مــورد بی مهــری قــرار گرفته انــد؟ بــر اســاس نقشــه های پهنــه ســیل گیر پل دختــر، 
معمــوالن و آق قــا پیش بینــی شــده بــود کــه در صــورت وقــوع ســیل بــا دوره بازگشــت 50 ســاله، بخش هایــی از 

مناطــق مســکونی فعلــی زیــر آب مــی رود.

مجــری مســئول طــرح اطلــس ســیل: تکمیــل 
اطلــس ســیل در ســال ۱3۹4 بــا ســفارش 
ــالی،  ــای آب، خشکس ــعه فناوری ه ــتاد توس س
فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهوری، توســط پژوهشــکده 
حفاظــت خــاک و آبخیــزداری شــروع و در پایان 
ســال ۱3۹6 آمــاده و در ســال ۱3۹7 بــه ســتاد 

مذکــور  تحویــل داده شــد. 

یم
سن

س:ت
عک

در  ترانســفورماتور  دســتگاه   138 تعــداد 
محــدوده تحــت پوشــش بــرق منطقــه ای 
ــری  ــور جلوگی ــه و به منظ ــر زلزل ــران در براب ته
از بــروز خاموشــی در شــبکه، بــا اســتفاده صــد 
ــازی  ــی مقاوم س ــزات داخل ــدی از تجهی درص

شــد.
به گــزارش ایســنا، ترانســفورماتورهای مصــرف 
ــع  ــوق توزی ــت ف ــر در 138 پس ــی و نوت داخل
ــور  ــی ام ــوزه جغرافیای ــت( ح )63/20 کیلوول
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــرز ب ــروی الب ــال نی انتق
800 میلیــون ریــال مهــار و مقاوم ســازی شــد.

مدیــر امــور انتقــال نیــروی البــرز در ایــن 
رابطــه گفــت: قبــل از اجــرای ایــن طــرح، 
ترانســفورماتورهای مصــرف داخلــی و نوتــر 
در اغلــب پســت های فــوق توزیــع )63/20 
کیلوولــت( بــدون هیــچ گونــه مهــاری و تنهــا از 
طریــق چــرخ روی اســتراکچرهای فلــزی قــرار 
ــدید  ــه ش ــوع زلزل ــورت وق ــه در ص ــت ک داش
ــی  ــیار باالی ــد بس ــا در ح ــقوط آنه ــال س احتم
متصــور بــود، به همیــن دلیــل بازدیدهــا و 
بررســی های زیــادی از ســوی کارشناســان 
شــیوه  روی  البــرز  نیــروی  انتقــال  امــور 
مهــار آن هــا به عمــل آمــد و پیشــنهادهای 
متعــددی مطــرح شــد و در آخــر، ســریع ترین، 
ــن راه کــه اســتفاده  ســاده ترین و کم هزینه تری
از پیــچ و مهــره بــود، مــورد تأییــد دفتــر فنــی 
انتقــال و معاونــت بهره بــرداری قــرار گرفــت و 

ــه اجــرا گذاشــته شــد. ب
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو، محــراب رضــازاده 
ــزود:  ــرح اف ــن ط ــرای ای ــر اج ــورد تأثی در م
ــه  ــوع زلزل ــرق در زمــان وق ــداری شــبکه ب پای
ــور  ــی کش ــاخت های اصل ــود از زیرس ــه خ ک
ــروز  ــری از ب ــر بســزایی در جلوگی اســت، تأثی
و گســترش بحــران، مشــکات پــس از وقــوع 
زلزلــه، کارکــرد عــادی ســایر شــریان های 
حیاتــی و نهایتــًا ایجــاد آرامــش بــرای جامعــه 

ــت. ــد داش ــی خواه ــهروندان را در پ و ش
مدیــر امــور انتقــال نیــروی البــرز، ویژگــی بــارز 
و مزیــت ایــن طــرح نســبت بــه مــوارد مشــابه 
را ســادگی، هزینــه پاییــن اجــرا و ســرعت بــاال 

در انجــام کار عنــوان کــرد.

یل
دخالت انسان مهمترین دلیل بروز سیل شیرازس

ســیل 5 فروردیــن مــاه جــاری دروازه قــرآن شــیراز کــه 
از ایــن بــه بعــد بایــد نــام آن را ســیل "انسان ســاخت" 
نهــاد، اگرچــه زمــان رخــداد آن از ســایر ســیل های 
اخیــر کمتــر بــوده، ولــی بیشــترین کشــته را بــه همــراه 
داشــته اســت کــه بــه گفتــه محققــان دخالــت انســان 

مهمتریــن دلیــل بــروز آن بــوده اســت.
ــاری ســیاب  ــاه ج ــن م ــخ روز 5 فروردی ــزارش ایســنا، در تاری ــه گ ب
ــیراز- ــراه ش ــیر بزرگ ــرقی مس ــد ش ــی )Flash Flood( از بان ناگهان

ــوی  ــه س ــرق ب ــمال ش ــمت ش ــر( و از س ــگ هللا اکب ــت )تن مرودش
ــا ســیل هایی کــه  دروازه قــرآن ســرازیر شــد.این ســیل در مقایســه ب
ــاری در  ــاه ج ــن م ــداد 5 فروردی ــد رخ ــای بع ــش از آن و در روزه پی
اســتان هایی ماننــد "گلســتان"، "لرســتان" و "خوزســتان" اتفــاق افتــاد، 
ــود، امــا تعــداد  ــاه مــدت ب ــه مراتــب کوچکتــر و بســیار کوت ســیلی ب
ــای اول  ــزرگ روزه ــیل های ب ــی س ــه از تمام ــن حادث ــته های ای کش
ســال نــو در کشــور بیشــتر و حادثــه آن تلخ تــر بود.ایــن ســیل را بنــا 
بــه خســارت ها و تلفاتــش ســیل "انسان ســاخت" می نامیــم؛ چراکــه 
ایــن ســیل در اثــر پــر کــردن آبراهــه طبیعــی ادامه "تنــگ هللا اکبــر" که 
در نهایــت بــه رودخانــه خشــک "شــیراز" و بــه دریاچــه "مهارلــو" ختــم 

ــف بار رخ داد. ــکلی تاس ــه ش ــود، ب می ش
در ســاعت 11 و 33 دقیقــه بــه وقــت محلــی روز 5 فروردیــن بارندگــی 
ــه  ــا ســاعت 11 و 48 دقیق ــه ت ــاز می شــود ک ــه آغ شــدیدی در منطق
بــه مــدت 15 دقیقــه دوام داشــته اســت. بــر اســاس داده هــای ایــن 
ایســتگاه مقــدار بارندگــی در همیــن مــدت 18.4 میلیمتــر بــوده اســت 
کــه عــدد قابــل توجهــی اســت.در همــان روز از ســاعت 8 تــا 12 مقــدار 
کل بارندگــی در ایســتگاه نزدیــک حوضــه ســیاب دروازه قــرآن 26.9 
میلیمتــر ثبــت شــده اســت. ایــن مقــدار بارندگی بــرای 4 ســاعت بوده 
و چندیــن برابــر میانگیــن روزانــه متوســط درازمــدت منطقــه اســت. به 
گفتــه دکتــر بیت اللهــی دبیــر کارگــروه ملــی زلزلــه و لغــزش الیه هــای 
زمیــن، کانشــهری ماننــد شــیراز در پــای "تنــگ"، گســترده شــده و در 
معــرض رخدادهــای مشــابه دیگــری هماننــد ســیل پنجــم فروردیــن 
ــانه ای را  ــدات کارشناس ــد تمهی ــن رو بای ــرار دارد؛ از ای ــرآن ق دروازه ق
ــگ  ــیر تن ــداد مس ــه در امت ــیل هایی ک ــک س ــش ریس ــت کاه جه
ــا  ــان "حافــظ" و اماکــن ب متوجــه شــهر شــیراز و بویــژه امتــداد خیاب
اهمیــت اطــراف آن امــکان وقــوع دارنــد، بــه کار بســت تــا درس هــای 

بــزرگ آموختــه شــده از ایــن ســیل عملیاتــی و اجرایــی شــود.

معــاون دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری ضمــن انتقــاد از اینکــه 
ــس  ــزداری در مجل ــاک و آبخی ــت خ ــع حفاظ ــه جام الیح
ــیل"  ــت: "س ــت، گف ــیده اس ــی نرس ــه نهای ــه نتیج ــوز ب هن
پاســخ طبیعــی اکوسیســتم اســت و رابطــه مســتقیمی 
ــی در  ــردم محل ــئوالن و م ــات مس ــا و اقدام ــا رویکرده ب

محیــط زیســت دارد.
ــک شــبکه  ــا ی ــه ب ــی در مصاحب ــزارش ایســنا، رحمان ــه گ ب
ــزداری  ــه آبخی ــه تعریفــی از مقول رادیویــی ضمــن اشــاره ب
و اهمیــت آن در کنتــرل ســیل بیــان کــرد: آبخیــزداری 
بــه عنــوان یــک دانــش پایــه در کشــورهای پیشــرفته 
ــه  ــت ک ــال اس ــش از 50 س ــده و بی ــذاری ش ــا پایه گ دنی
ــتفاده  ــش اس ــن دان ــه از ای ــعه یافت ــورهای توس ــر کش اکث
می کننــد. آبخیــزداری اکثــر فاکتورهــای موثــر در یــک 
جنگل هــا،  روســتایی،  شــهری،  نقــاط  از  اعــم  حوضــه 
محــدوده  کلیــه  و  کوهســتان ها  بیابان هــا،  مراتــع، 
برنامه ریــزی  آن هــا  بــرای  و  بررســی  را  جغرافیایــی 

. می کنــد
معاونــت دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان 
بــه  اشــاره  بــا  آبخیــزداری کشــور  و  جنگل هــا، مراتــع 
ــت:  ــم، گف ــه داری ــش کان حوض ــران ش ــا در ای ــه م اینک
ــای  ــع زیســتی حوضه ه ــدار مناب ــت پای ــزداری، مدیری آبخی
آبخیــز را بــه صــورت پایــدار و موثــر انجــام می دهــد. ایــن 

آالینده هــای  آب هــا،  روان  مدیریــت  شــامل  مدیریــت 
ــی  ــه ای و حت ــای گلخان ــده گازه ــوا و خــاک و پدی آب و ه
از  آبخیــزداری  همچنیــن  اســت  شــهری  فاضاب هــای 
بحران هایــی مثــل ســیل، فرســایش، رســوب، خشکســالی 

و کــم آبــی پیشــگیری می کنــد.
ــت  ــاهد غفل ــته ش ــال های گذش ــه داد: در س ــی ادام رحمان
 1397 از ســال  امــا  بودیــم،  کشــور  در  آبخیــزداری  از  
بــا عنایــت مقــام معظــم رهبــری بــه ایــن موضــوع، 
بخــش  بــه  ارزی  از صنــدوق ذخیــره  دالر  میلیــون   200
آبخیــزداری اختصــاص یافــت و همیــن کار باعــث کاهــش 

خســارات ســیل های اخیــر شــد.
وی ضمــن انتقــاد از اینکــه الیحــه جامــع حفاظــت خــاک 
و آبخیــزداری در مجلــس هنــوز بــه نتیجــه نهایــی نرســیده 
اســت، گفــت: ســیل پاســخ طبیعــی اکوسیســتم اســت و 
ــئوالن و  ــات مس ــا و اقدام ــا رویکرده ــتقیمی ب ــه مس رابط
مــردم محلــی در محیــط زیســت دارد. هنگامــی کــه منــازل 
مســکونی و حتــی ادارات دولتــی در حریــم رودخانه هــا 
ــد  ــات دلخراشــی مانن ــد منتظــر اتفاق ســاخته می شــود بای

ــیم. ــر باش ــیل های اخی س
ــرل  ــروه کنت ــئول گ ــی -مس ــه صباغ ــن برنام ــه ای در ادام
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  آبخیــزداری  و  ســیل 
مــا  همــکاران  اخیــر  گزارشــات  افــزود:  آبخیــزداری- 
کــه  می دهــد  نشــان  کشــور  مختلــف  اســتان های  در 

ســیاب ها  مهــار  و  کنتــرل  در  آبخیــزداری  پروژه هــای 
دارنــد. عملکــرد خوبــی 

ــه  ــال 1380 در نقط ــرب س ــیل مخ ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
تاقــی اســتان گلســتان، ســمنان و خراســان شــمالی 
گفــت: ایــن ســیل 450 نفــر کشــته بــر جــای گذاشــت کــه 
ــه  ــا توج ــر ب ــیل اخی ــا در س ــود ام ــه ب ــق فاجع ــانه عم نش
ــی و  ــایل ارتباط ــود وس ــردم، وج ــی م ــش آگاه ــه افزای ب
ــته  ــداد کش ــن تع ــور، ای ــزداری کش ــق آبخی ــات موف عملی

بــه 8 نفــر کاهــش یافــت. ضمــن آنکــه بیشــترین تخریــب 
در  و  داد  رخ  خلیــج گــرگان  منطقــه  در  امســال  ســیل 
محــدوده ســیل ســال 1380 شــاهد خســارت آنچنانــی 

ــم. نبودی
صباغــی در پایــان گفــت: مــا در ســیاب های اخیــر 2 
ــم  ــت کردی ــیاب را مدیری ــم س ــب از حج ــارد مترمکع میلی
ــی  ــفره های زیرزمین ــه س ــر تغذی ــادی ب ــر زی ــن کارتأثی و ای

ــت. ــد گذاش ــور خواه کش

ملــخ هــاي مهاجــم صحرايــي در تــاالب جازموريــان ديــده شــدند 
کــه خطــري جــدي بــراي دشــت جازموريــان اســت . 

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
ــا کنــون 13 هــزار هکتــار از مراتــع اســتان عليــه ملــخ صحرايــي  ت
ــا خطــرات ايــن ملــخ مهاجــم  سمپاشــي شــده اســت و مقابلــه ب

ــه دارد. ــان ادام همچن
زورقــی در گفــت وگــو بــا ایســنا- منطقــه سیســتان و بلوچســتان 
ــی  ــخ صحرای ــا مل ــارزه ب ــرای مب ــار ب ــن اعتب ــه تأمی ــان اینک ــا بی ب

الیحه »حفاظت از خاک«
در مجلس خاک می خورد
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دستگیری صدها  انگلیسی در اعتراضات 
زیست محیطِی لندن

۶۳ درصد از عرصه پارک ملی دریاچه 
ارومیه آب دارد

ــا  ــنبه( صده ــته )ش روز گذش
نفــر از فعــاالن زیســت محیطی 
دولــت  بــه  اعتــراض  در 
ــدام  ــه اق ــبت ب ــس نس انگلی
ــهر  ــز ش ــن در مرک ــار کرب ــزان انتش ــش می ــرای کاه ب

لنــدن دســتگیر شــدند.
بــه گــزارش ایســنا، پلیــس متروپولیتــن لنــدن در 
بیانیــه ای اعــام کــرد: 750 نفــر از تظاهرکننــدگاِن 
ــته  ــت محیطی روز گذش ــکات زیس ــه مش ــرض ب معت
بازداشــت شــده اند، امــا در ایــن میــان تاکنــون تنهــا 28 

ــد. ــرار گرفته ان ــری ق ــات کیف ــورد اتهام ــر م نف
ــه  ــه ک ــرات روز جمع ــت کنندگان از تظاه ــمار بازداش ش
682 نفــر در آن دســتگیر شــدند، افزایــش یافته اســت.

ایــن تظاهــرات بــا نــام "شــورش انقــراض" کــه آخــر این 
ــا شــده اســت، از شــهروندان  ــر پ ــه در انگلیــس ب هفت
ــرزا  ــی، ت ــی مدن ــا نافرمان ــا ب ــد ت ــی می خواه انگلیس

مــی، نخســت وزیر ایــن کشــور را بــرای کاهــش انتشــار 
کربــن انگلیــس مجبــور بــه اقداماتــی جدی تــر کند.یک 
مامــور عالی رتبــه پلیــس متروپولیتــن لنــدن در همیــن 
مــورد از شــهروندان لنــدن خواســته تــا بــرای تظاهــرات 
ــه در آن  ــد ک ــن شــهر برون ــل آرچ" ای ــه عمــارت "مارب ب
می تواننــد بــه صــورت قانونــی تجمــع کننــد و بــه ایــن 
ــن  ــه بخشــند.وی هم چنی ــی خاتم ــرات غیرقانون تظاه
اظهــار کــرده کــه اعتراضــات غیرقانونــی اخیــر منجــر بــه 
ایجــاد "اختالــی فاجعه بــار" در وضعیــت ترافیکی شــهر 
لنــدن شــده اســت و در حــال حاضــر 1500 مامــور پلیس 
در تــاش بــرای حفــظ امنیــت در سراســر لندن مســتقر 

شــده اند.
بنــا بــر گــزارش ِد هیــل،  امــا تامپســون،   بازیگــر برنــده 
ــرات اقلیمــی  ــز روز شــنبه در تظاهــرات تغیی اســکار نی
حضــور داشــته و ســخنان او در مــورد "ســطوح ریــاکاری 

دولــت انگلیــس" بازتــاب بســیاری داشــته اســت.

کل  اداره  فنــی  معــاون 
حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجــان غربــی گفــت: 
ــه 118  ــه ارومی ــراز دریاچ ت

ســانتی متــر افزایــش یافتــه اســت.
ــا  ــگار ایســنا ب ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــاری در گف حجــت جب
ــح  ــه تصری ــت دریاچــه ارومی ــن وضعی ــه آخری اشــاره ب
کــرد: ســطح تــراز دریاچــه ارومیــه در 30 فروردیــن مــاه 
ــای  ــطح آب ه ــر از س ــر باالت ــاری، 1271.45مت ــال ج س
ــی 98- ــالی آب ــدای س ــه ابت ــبت ب ــه نس ــوده ک آزاد ب

ــش  ــر افزای ــانتی مت ــراز  74/1270(، 118 س ــا ت 97 )ب
داشــته اســت. نســبت بــه ســطح تــراز زمــان مشــابه در 
ســال گذشــته  ، 74ســانتی متــر و نســبت بــه حداقــل 
ــراز    ــا ت ــه ) ب ــت شــده در دریاچــه ارومی ــراز ثب ســطح ت
ــطح  ــش در س ــانیمتر افزای ــدود 137 س 1270.08( در ح
ــال  ــی 8 س ــه در ط ــود ک ــاهده می ش ــه مش ــراز دریاچ ت

گذشــته باالتریــن تــراز ثبــت شــده بــرای دریاچــه اســت.  
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره  فنــی  معــاون 
اســاس  بــر  این کــه  بیــان  بــا  غربــی  آذربایجــان 
ــی  ــه آب ــطح عرص ــت 8  س ــواره ای لندس ــر ماه تصاوی
ــر  ــی 98- 97  براب ــدای ســال آب ــه در ابت دریاچــه ارومی
بــا 1300 کیلومتــر مربــع بــوده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ســطح  در  اخیــر  بارش هــای  از  پــس  خوشــبختانه 
حوضــه آبریــز بــه اســتناد جدیدتریــن تصویــر ماهــواره ای 
از ســطح دریاچــه ارومیــه )تصاویــر ماهــواره ای لندســت 
8 مــورخ 13 آوریــل 2019 )برابــر با 24 فروردیــن 1398(، 
مســاحت عرصــه آبــی بــه طــور تقریبــی بــا 2100 کیلومتــر 
مربــع افزایــش بــه 3400 کیلومتــر مربــع رســیده اســت.

ــه  ــد از عرص ــر ٦٣ درص ــال حاض ــزود: در ح ــاری اف جب
پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه دارای آب اســت کــه نســبت 
بــه ابتــدای ســال آبــی ٤١ درصــد افزایــش ســطح وجــود 

دارد.

مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: در نتیجه ی ورود سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه، کاهش 
دمای 5 تا 7درجه ای طی روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش بینی می شود.

گزارش
پیام ما

پست های برق 
منطقه ای تهران در 
برابر  زلزله ایمن شد

ان
ست

وزی
تالش جهانی برای نجات دوزیستان از انقراض د

قورباغه هــا، وزغ هــا و ســمندرهای سراســر جهــان 
ــوی  ــترده ای از س ــد گس ــت تهدی ــر تح ــال حاض در ح
پاتوژن هــای تعامــل کننــده ای قــرار گرفته انــد بگونــه ای 
کــه جمعیــت جهانــی دوزیســتان را در معــرض خطــر 

ــت. ــرار داده اس ق
ــن هشــدار از ســوی کارشناســان متخصــص  ــزارش ایســنا، ای ــه گ ب
جانورشناســی کــه ایــن هفتــه در تاشــی دســته جمعی بــرای نجــات 
ایــن دوزیســتان در لنــدن گردهــم خواهنــد آمــد، صــادر شــده اســت.

پروفســور ترنــت گارنــر - از انجمــن جانورشناســی لنــدن کــه میزبــان 
ایــن گردهمایــی خواهــد بــود- در ایــن مــورد اعــام کــرد: دوزیســتان 
جهــان در معــرض یــک بحــران جدیــد قــرار دارنــد کــه یکــی از عوامل 
آن حمــات پاتوژن هــای مختلــف اســت. از همیــن رو مــا بــه شــدت 

نیــاز بــه اســتراتژی هایی داریــم تــا بتــوان از آن هــا محافظــت کــرد.
جمعیــت   شــدند کــه  متوجــه  دانشــمندان  پیــش  ســال   30
ــارچ  ــاری ق ــل  بیم ــه دلی ــان ب ــف جه ــق مختل ــتان در مناط دوزیس
بــه کاهــش  رو   )Chytridiomycosis( دوزیســتان  دیگچــه ای 
اســت و ایــن بیمــاری موجــب تلفــات بســیاری میــان قورباغه هــا، 

وزغ هــا و ســمندرهای سراســر شــده اســت. در آن زمــان و بــه دنبــال 
شــیوع ایــن بیمــاری دســت کم 100 گونــه دوزیســت بــه طــور کامــل 
ــن  ــل ای ــه دلی ــز ب ــر نی ــه دیگ ــا گون ــرض و صده ــن منق روی زمی
عفونت هــای قارچــی دچــار کاهــش شــدید در جمعیت هــای خــود 

شــدند.
امــا دانشــمندان هم اکنــون اعــام کرده انــد کــه بیمــاری قــارچ 
دیگچــه ای دوزیســتان تنهــا عامــل کشــنده دوزیســتان جهان نیســت 
ــا ویــروس کــه در چهــار نــوع مختلــف وجــود دارد نیــز بــه  بلکــه ران
عنــوان یکــی از قاتل هــای دوزیســتان سراســر جهــان شــناخته 
می شــود. همچنیــن نتایــج تحقیقــات نشــان می دهــد کــه دو 
نــوع از قــارچ دیگچــه ای دوزیســتان وجــود دارد کــه در هــر یــک از 
آن هــا انــواع ژنتیکــی مختلفــی وجــود دارد.نکتــه حائــز اهمیــت آن 
ــه  ــد بلک ــل نمی کنن ــی عم ــر به تنهای ــا دیگ ــن پاتوژن ه ــه ای ــت ک اس
ــی  ــا هســتند و به صــورت ترکیب ــر پاتوژن ه ــا دیگ ــل ب ــال تعام در ح
ــد.  ــود می کنن ــی خ ــان را قربان ــتان جه ــتری از دوزیس ــداد بیش تع
ایــن تعامــات معمــوال باعــث اثــرات بســیار مخرب تــری نســبت بــه 

ــود. ــتان می ش ــر دوزیس ــرادی ب ــورت انف ــا به ص ــرات پاتوژن ه اث

ب
تاال

سرپرســت فرمانــداری لنگــرود بــا بیــان اینکــه الیروبی 
ــف  ــده و باتکلی ــام  نش ــون انج ــه تاکن ــاالب کیاکای ت
دیگــر  از  رودخانه هــا  ســاماندهی  افــزود:  اســت 
ــام  ــال انج ــتان در ح ــه در شهرس ــت ک ــی اس اقدامات
اســت ولــی نیــاز بــه توجه و همــکاری بیشــتر ســازمان آب 
منطقــه ای بــا مســؤولین شهرســتان اســت.به گــزارش ایســنا- 
منطقــه گیــان، محمــد رنجبــر در جلســه منابــع آب شهرســتان لنگرود 
ــالن  ــل س ــان در مح ــه ای گی ــل آب منطق ــور مدیرعام ــا حض ــه ب ک
اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد گفــت: مباحــث آب زراعــی یکــی از 

مســائل مهــم مســؤولین شهرســتان اســت.
وی افــزود: لنگــرود در انتهــای ســد ســنگر بــرای دریافــت آب زراعــی 
بــرای شــالیزارها قــرار دارد کــه همــواره بــرای کشــاورزان دغدغــه اســت 
و مســؤولین تــاش می کننــد تــا کشــاورزان کمتریــن آســیب را ببیننــد.  

مشــکات کشــاورزان جــدی اســت و بایــد تــاش بیشــتری کــرد.
ــده  ــای باقیمان ــاژ و چاه ه ــتگاه پمپ ــد ایس ــرد: چن ــح ک ــر تصری رنجب
ــه از  ــت ک ــرودی اس ــاورزان لنگ ــات کش ــزو مطالب ــزات آن ج و تجهی
متولیــان اســتانی درخواســت می شــود در ســال جــاری وضعیــت ایــن 

ــد. مــوارد را مشــخص کنن
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این صفحه می خوانیم
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در  اطلــس ســیل  و بخش هــای مختلــف  کشــور 
ســال  در  اردبیــل  در  آبخیــزداری  ملــی  همایــش 

ــد. ــی ش ــته رونمای گذش
پرهمــت بــا بیــان اینکــه »پهنــه ســیلگیر« محــدوده ای 
از حریــم رودخانــه اســت کــه در شــرایط ســیابی بــه 
ــیلگیر  ــه س ــر پهن ــد: تصاوی ــی رود، می گوی ــر آب م زی
بــرای ســیل 50 ســاله در محــدوده شــهرهای پلدختــر، 
ــان  ــخه 1385 نش ــه از نس ــا برگرفت ــوالن و آق ق معم
مســکونی  مناطــق  از  بخش هایــی  کــه  می دهــد 
ــا دوره برگشــت 50  ــر ســیل ب ــرض خط ــی در مع فعل
ســاله قــرار دارنــد و نقشــه های پهنــه ســیلگیر از 

ــود. ــه شــده ب ــن مناطــق تهی ــرای ای ســال 85 ب

ایــن اســتاد پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیزداری 
و مجــری مســئول اطلــس ســیل بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــار ســازمان  ــس ســیل به صــورت رســمی در اختی اطل
ــات،  ــزداری، ســازمان تحقیق ــع و آبخی جنگل هــا، مرات
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری، دفتــر حــوادث وزارت 
جهــاد کشــاورزی و به صــورت غیــر رســمی در اختیــار 
ســازمان ملــی حــوادث غیرمترقبــه و وزارت نیــرو 
ــون  ــع تاکن ــد: از آن موق ــت، می گوی ــه اس ــرار گرفت ق
13 ســال می گــذرد. بــا ایــن اوصــاف محققــان کشــور 
ــدارهای الزم  ــام و هش ــی انج ــود را به خوب ــالت خ رس
را داده انــد و ســئوال اصلــی ایــن اســت کــه مگــر ایــن 

اطاعــات بــرای دکــور در کتابخانه هــا تهیــه شــده بــود 
ــد؟ ــرار گرفته ان ــری ق ــورد بی مه ــروز م ــه ام ــا ب ــه ت ک

مقصر؛ هواشناسی یا وزارت نیرو؟
ــازمان  ــس س ــش، رئی ــحر تاجبخ ــان س ــن می در ای
ــازمان  ــن س ــت ای ــد اس ــور معتق ــی کل کش هواشناس
بــه  خــود  وظیفــه  بــه  اخیــر  ســیل  جریــان  در 
ــه  ــد: اطاعی ــت. او می گوی ــرده اس ــل ک ــتی عم درس
و اخطار هــای ســازمان هواشناســی روز هایــی کــه 
ــاعت  ــت، 72 س ــاعد اس ــی نامس ــوی کم ــرایط ج ش
قبــل صــادر و 48 ســاعت قبــل از اخطــار صــادر 
 90 اطاعیــه،   150 هواشناســی  ســازمان  می شــود. 
ــزارش  ــی و 1950 گ ــتگاه های اجرای ــه دس ــه ب اخطاری

رادیویــی و تلویزیونــی در شــرایط مخاطــره آمیــز 
داشــته اســت.  ســیاب اخیــر 72 ســاعت قبــل پیــش 

بینی هــای الزم انجــام شــده بــود.
ــد  ــرو معتق ــر نی ــان، وزی ــا اردکانی ــان رض ــن می  در ای
اســت:   بایــد امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز را 
ــه  ــود ب ــر ش ــا دقیق ت ــش بینی ه ــا پی ــم ت ــم کنی فراه
طوریکــه بــا تجهیــز ســازمان هواشناســی میــان پیــش 
ــه گفتــه او،   بینــی و هشــدار تفکیکــی ایجــاد کنیــم. ب
پیــش بینی هــا توســط ســازمان هواشناســی هــر ســه 
ــش  ــن پی ــاس آخری ــر اس ــود و ب ــام می ش ــاه انج م
بینــی کــه در روز 29 بهمــن مــاه ســال 97 انجــام 
ــه  ــه ماه ــد در س ــرح ش ــی آب مط ــورای عال و در ش
اســفند، فروردیــن و اردیبهشــت شــرایط از لحــاظ 
ــا در زمــان هشــدار  ــی تنه ــوده و حت بارشــی نرمــال ب
ــا در  ــه م ــود ک ــرح می ش ــیل مط ــوع س ــال وق احتم
ــوع  ــا وق ــان فرصــت هشــدار ت 2 روز مــدت زمــان می

ــم. ــام دادی ــریع را انج ــات س ــیل اقدام س
همیــن وضعیــت در اســتان خوزســتان در جریــان 
آب  ســازمان  ظاهــرا  می شــود.   مشــاهده  ســیل 
و بــرق خوزســتان  در بهمــن مــاه 97 در نامــه ای 
خطــاب بــه اســتانداری و مدیریــت بحــران ایــن 
ــاب   ــاد روان ــدن و ایج ــیابی ش ــال س ــتان، احتم اس
ــدها را داده  ــی س ــع آب ــرایط  مناب ــه ش ــه ب ــا توج ب
بود.امــا اینکــه ایــراد کار در کجــا قــرار داشــته و چــرا 
ــاس  ــت ، عب ــده اس ــه نش ــدارها توج ــن هش ــه ای ب
پاپــی زاده، عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
ــام  ــا اع ــی ت ــی هواشناس ــش بین ــد: در پی ، می گوی
و  ســد  وضعیــت  تعییــن  هواشناســی،  هشــدار 
هخوانــی و هماهنگــی بــا پیش بینــی هواشناســی 
بایــد تصمیــم گیــری بــه هــم پیوســته ای میــان وزارت 
نیــرو بــا ســازمان هواشناســی صــورت گیــرد، چــرا کــه 
هماهنگــی و اتخــاذ تصمیــم  دو دســتگاه بــا یکدیگــر 
ــمار  ــه ش ــیاب ب ــت س ــرای مدیری ــدام ب ــن اق بهتری
می رود.آنطــور کــه باشــگاه خبرنــگاران می نویســد 
ــان وزارت  ــی الزم می ــر هماهنگ ــال های اخی ــی س ط
ــام  ــتی انج ــه درس ــی ب ــازمان هواشناس ــا س ــرو ب نی
نشــده اســت کــه در نهایــت همیــن موضــوع آســیب 
جــدی را بــه همــراه داشــته اســت. هــم اکنــون 
تحقیــق و تفحــص نســبت بــه اظهــارات وزیــر نیــرو و 
ســازمان هواشناســی در حــال انجــام اســت تــا مقصــر 
اصلــی و دســتگاه های کــم کار در حادثــه ســیل اخیــر 

ــود ــایی ش شناس

عضو کمیسیون عمران 
مجلس در پاسخ به این 

سوال که آیا سازمان 
هواشناسی پیش از وقوع 

سیل پیش بینی الزم 
را داشته است، اظهار 

کرد: سازمان هواشناسی 
مستنداتی ارائه داده است 

که هشدار های الزم در 
استان های دارای بارش 
بیش از نرمال به موقع 

اعالم شده است که هم 
اکنون این مستندات در 

حال بررسی است و ظرف 
چند روز آینده کمیته آب و 
فاضالب نظر نهایی خود را  

اعالم می کند.

بی توجهی به » اطلس سیل« در کشور
در اطلس سیل کشور، خسارت  بارش های این چنینی پیش بینی شده بود ولی مورد توجه قرار نگرفت

ملــخ هــاي مهاجــم صحرايــي در تــاالب جازموريــان ديــده شــدند 
کــه خطــري جــدي بــراي دشــت جازموريــان اســت . 

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
ــا کنــون 13 هــزار هکتــار از مراتــع اســتان عليــه ملــخ صحرايــي  ت
ــا خطــرات ايــن ملــخ مهاجــم  سمپاشــي شــده اســت و مقابلــه ب

ــه دارد. ــان ادام همچن
زورقــی در گفــت وگــو بــا ایســنا- منطقــه سیســتان و بلوچســتان 
ــی  ــخ صحرای ــا مل ــارزه ب ــرای مب ــار ب ــن اعتب ــه تأمی ــان اینک ــا بی ب

ــار از  ــزار هکت ــدود 13 ه ــون ح ــت: تاکن ــت، گف ــده اس ــام نش انج
مراتــع شهرســتان های کنــارک، چابهــار، قصرقنــد و نیکشــهر علیــه 

ــی سمپاشــی شــده اســت .  ــخ صحرای مل
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه آخریــن گــزارش ارســالی از ســازمان 
ــخ  ــای مل ــر هجــوم دســته ه ــی ب ــار کشــاورزی)فائو( مبن خواروب
ــور از  ــی کش ــای جنوب ــتان ه ــه اس ــتان ب ــره عربس ــبه جزی از ش
ــی  ــده بان ــی و دی ــه منظــور ردیاب ــه سیســتان و بلوچســتان ب جمل
ومبــارزه بــا ایــن آفــت خطرنــاک 27 اکیــپ دیــده بانــی، 7 اکیــپ 

ــارزه  ــرای مب ــی ب ــم پاش ــای س ــک هواپیم ــارزه وی ــی مب خودروی
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــط س ــی توس ــخ صحرای ــا مل ب
ــفند  ــارزه را از 13 اس ــی وکار مب ــش بین ــتان پی ــتان وبلوچس سیس

ــد .  ــاز کردن ــارک آغ ــاه ســال گذشــته در شهرســتان کن م
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی سیســتان و بلوچســتان تصریــح 
ــا  ــارزه ب ــت مب ــار جه ــن اعتب ــرر تأمی ــری مک ــاف پیگی ــرد: برخ ک

ملــخ صحرایــی صــورت نگرفتــه اســت . 
ــوع  ــخ هــا هــر ن ــر تراکــم ایــن مل زورقــی افــزود: دســته هــای پ
ــف  ــی عل ــات و حت ــی ج ــات، صیف ــه، غ ــم از علوف ــبزی اع سرس
هــای هــرز را کــه در مســیر خــود ببیننــد مــورد هجــوم قــرار داده و 

ــد .  از بیــن مــی برن
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان سیســتان وبلوچســتان 
ــش  ــن، افزای ــای فروردی ــی ه ــه بارندگ ــه ب ــا توج ــدار داد: ب هش
ــوره  ــروج پ ــرای خ ــبی ب ــرایط مناس ــرارت، ش ــه ح ــت و درج رطوب
ــره  ــخ از شــبه جزی ــزرگ مل ــی وهجــوم دســتجات ب ــخ صحرای مل
عربســتان بــه اســتان کــه خســارات هنگفتــی بــه بخش کشــاورزی 

ــد کــرد، فراهــم شــده اســت .  وارد خواهن
حیــدر زورقــی بــه منظــور مبــارزه بهنــگام بــا ملــخ صحرایــی مهاجــر 
ــای  ــت هواپیم ــتر جه ــروازی بیش ــای پ ــداث بانده ــتار اح خواس
ســمپاش در مجــاورت بــا اســتان هرمــزگان و محــدوده جازموریــان 
وتخیصــص اعتبــار الزم جهــت تــداوم مبــارزه بــا ایــن آفــت 

ــاک شــد. خطرن
ــروه از  ــن گ ــت: اولی ــز گف ــگان نی ــاد کشــاورزی دل ــر اداره جه مدی

ملــخ هــای مهاجــر وارد شهرســتان شــدند کــه تاکنــون 300هــزار از 
اراضــی نیــز سمپاشــی شــده اســت . 

ســیدغامرضا ســجادی اظهــار کــرد: ایــن گــروه ملــخ هــا از ســمت 
ــه حــدود  ــن مرحل ــه در اولی ــد ک ــگان شــده ان ــان وارد دل جازموری
300 هکتــار از اراضــی ایــن شهرســتان علیــه آفــت ایــن ملــخ هــا 

سمپاشــی شــده اســت . 
وی افــزود: البتــه ایــن مرحلــه تــازه شــروع کار اســت چــون 
کــه ملــخ هــا هــم اکنــون در حــال تخــم ریــزی و جفــت گیــری 
هســتند و ایــن تخــم هــا بعــد از 20 روز تبدیــل بــه ملــخ شــده و 
ــی شــود .  ــاز م ــا آغ ــا آنه ــه ب ــی مقابل ــات اصل ــس از آن عملی پ

ــارت  ــی از خس ــه گزارش ــچ گون ــون هی ــجادی؛ تاکن ــه س ــه گفت ب
ــه  ــر اســاس برنام ــه ب ــزارش نشــده ک ــا گ ــخ ه ــن مل ناشــی از ای
ریــزی هــای انجــام شــده مرحلــه بــه مرحلــه کار سمپاشــی انجــام 
خواهــد شــد تــا خســارات آنهــا بــه حداقــل میــزان ممکــن برســد . 
مدیــر جهــاد کشــاورزی دلــگان بــا اشــاره بــه کمبــود بودجــه تاکیــد 
ــن  ــا ای ــه جــدی و ســریع ب ــه منظــور مقابل ــا ب کــرد: الزم اســت ت
ــات الزم در اختیــار قــرار بگیــرد  ــار و امکان ملــخ هــا بودجــه و اعتب
کــه تاکنــون ایــن امــر بــه خوبــی صــورت نگرفتــه و امیدواریــم هــر 

چــه ســریعتر محقــق شــود . 
ســجادی از شــهروندان درخواســت کــرد تــا بــه محــض مشــاهده 
ــاع  ــه اط ــتان بافاصل ــه از شهرس ــر نقط ــا در ه ــخ ه ــور مل حض
ــود.  ــام ش ــه انج ــی منطق ــریعتر کار سمپاش ــا س ــد ت ــانی کنن رس

تاالب جازموريان در خطر حمله 
ملخ های صحرايی

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه 
ــد  ــان طــی چن ــم الیحــه حمایــت از محیــط بان اینکــه امیدواری
ــه  ــر دغدغ ــال حاض ــت: در ح ــود گف ــب ش ــده تصوی ــاه آین م
ســازمان محیــط زیســت احتمــال ایجــاد گــرد و غبــار ناشــی از 
ــده از رســوبات ســیل اســت. ــا مان ــه ج ــه ب ــای ریزدان خاک ه

ــس  ــا ریی ــدار ب ــری در دی ــی کانت ــنا، عیس ــزارش ایس ــه گ ب
ــط زیســت  ــر محی ــر ســیاب ها ب ــه تاثی ــان اینک ــا بی ــور، ب جمه
ــه  ــت: دغدغ ــت، گف ــوده اس ــار نب ــارت ب ــدان خس ــور چن کش
ســازمان محیــط زیســت احتمــال ایجــاد گــرد و غبــار ناشــی از 
ــده از رســوبات ســیل اســت. ــا مان ــه ج ــه ب ــای ریزدان خاک ه

ــار در  ــرد و غب ــوع گ ــل موض ــری و ح ــر پیگی ــن ب وی همچنی
ــت و  ــت دول ــوان اولوی ــه عن اســتان سیســتان و بلوچســتان، ب
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــد و اظه ــت تاکی ــط زیس ــازمان محی س
ــا  ــب حق آبه ه ــص مناس ــرای تخصی ــور ب ــس جمه ــه ریی دغدغ
از جانــب وزارت نیــرو در حــال حاضــر تاالب هــای غــرب و 
ــدی  ــا 30 درص ــده اند و 25 ت ــر آب ش ــور پ ــرب کش ــوب غ جن
تاالب هــای سیســتان و اســتان فــارس آبگیــری شــده اند.

ــاره  ــه درب ــت در ادام ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
ــذف  ــه ح ــه ب ــا توج ــماندها ب ــب پس ــع مناس ــت و دف مدیری
بودجــه یــک میلیــارد دالری پیشــنهادی دولــت توســط مجلــس 
در بودجــه 97 و عــدم ارائــه آییــن نامــه الزم بــرای اســتفاده از 
ــط  ــه هــای ذیرب ــی توســط وزارتخان ــارد تومان ــار هــزار میلی اعتب
ــن  ــده در ای ــام ش ــای انج ــت: تاش ه ــته، گف ــال گذش در س
ــوده و  ــهرداری ها ب ــاری ش ــات ج ــط اقدام ــا توس ــه صرف زمین
بــه توجــه بیشــتر مجلــس و دولــت در ایــن زمینــه نیــاز داریــم. 
کانتــری در ادامــه ایــن جلســه ضمــن اعــام  بهبــود چشــمگیر 
کانشــهرها،  ســایر  و  تهــران  در  هــوا  شــاخص های کیفــی 
ــاره برنامــه پایــش فراگیــر، تــداوم  اقدامــات انجــام شــده درب
پایــش صنایــع آالینــده و ایجــاد هماهنگــی و نظــارت بــر 
عملکــرد دســتگاه های ذیربــط را توضیــح داد و از همــکاری 

ــرد. ــر ک ــهرها تقدی ــن ش ــهرداران ای ــت و ش وزارت نف

دغدغه محیط زیست از 
گرد و غبار ناشی از  رسوبات سیل

خبر
رونق تولید همراه با حفظ 

محیط زیست، اولویت دارد
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت 
ــال  ــعار امس ــه ش ــاره ب ــا اش ــور ب ــت کش ــط زیس محی
مبنــی بــر رونــق تولیــد گفــت :تســریع در رونــق تولیــد 
و حفــظ چرخــه صنعــت در کنــار حفاظــت از عرصــه هــای محیــط زیســت اولویــت 
ماســت. بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا عیســی کانتــری شــنبه در حاشــیه بازدیــد از 
پــارک ملــی بمــو شــیراز افــزود: حرکــت در مســیر توســعه پایــدار بــه منزلــه حفــظ 
محیــط زیســت و ایجــاد بهــره وری در تولیــد صنعتــی اســت و ایــن دو مقولــه در 

ــا سیاســت هــای کان اقتصــادی دنبــال می شــود. کنــار هــم و همــراه ب

 ُفک خزری نیازمند 
حمایت شبکه ای 

 رئیــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش اداره کل حفاظت 
محیــط زیســت گیــان گفــت: بــرای حمایــت از ایــن فک 
خــزری بایــد شــبکه ای از مناطــق حفاظــت شــده در حوزه 
ســواحل کشــورهای حاشــیه خــزر بــه ویــژه در عرض های 

شــمالی کــه فک هــا در آن زادآوری می کننــد، ایجــاد شــود.
بــه گــزارش ایســنا، حســین علی نــژاد گفــت: ســال گذشــته الشــه 17 فــک خــزری در 
ســواحل دریــای خــزر در محــدوده گیــان مشــاهده شــد.وی افــزود: فک هــای خــزری 
کــه در محــدوده گیــان از بیــن می رونــد، یــا بــر اثــر بیمــاری تلــف می شــوند و یــا در تــور 

صیــادان گیــر می افتنــد و خفــه می شــوند و عمــدی در کار نیســت.

سد سفیدرود به صورت
 کامل آبگیری می شود

مدیرعامــل آب منطقــه ای گیــان بــا بیــان اینکــه آبگیری 
ســد ســفیدرود بــه حــد نرمــال رســیده یعنــی بــه میــزان 
ــب آب،  ــر مکع ــون مت ــارد و 50میلی ــک میلی ــم ی حج
آبگیــری شــده اســت، گفــت: بــا ســرریز شــدن آن تــا ارتفــاع 4متــر هــم مــی تــوان 
آبگیــری کرد.خرمــی، از آبگیــری کامــل ســد ســفید رود و ســرریز شــدن آن خبــر داد 
و گفــت: هرســاله بــرای اینکــه بتوانیــم ســیاب هــا را در فصــل بهــار مدیریــت کنیــم 
بــرای رهاســازی آب ســد برنامــه ربــزی مــی کنیــم کــه امســال بــا توجــه بــه ســیاب 
هــای اخیــر در کشــور 20درصــد از ظرفیــت ســد را بــرای مدیریــت ســیاب بهــار نگــه 

داشــته ایــم.

تولید 

فک

سد

فرماندار راور گفت: تاکنون برآورد اولیه نشان دهنده 350 میلیارد ریال خسارت به شهرستان راور است که احتمال دارد این 
مبلغ افزایش یابد.

رنا
 ای

س:
عک

بــرای اولیــن بــار در کشــور، بچــه ماهــی ســوف توســط عضــو هیــات 
علمــی گــروه شــیات دانشــگاه گیــان تولیــد شــد.

ــمند در  ــای ارزش ــی از گونه ه ــوف یک ــی س ــنا، ماه ــزارش ایس ــه گ ب
حــوزه دریــای خــزر اســت کــه اهمیــت فراوانــی در چرخــه اکولوژیــک 

ــد.  ــا می کن ــد ایف و صی
در گذشــته میــزان صیــد ایــن ماهــی حتــی بــه حــدود 2000 تــن در 
ــه  ــد بی روی ــه صی ــی ازجمل ــه دالیل ــه متأســفانه ب ســال می رســید ک
و عــدم مدیریــت مناســب، تخریــب زیســتگاه ها و آلودگی هــای وارد 
ــاالب و دریــای خــزر باعــث کاهــش شــدید  ــه رودخانه هــا، ت شــده ب
ــر  ــال 1368 تکثی ــه از س ــوری ک ــت. به ط ــده اس ــه ش ــر این گون ذخای
ــاز  ــران آغ ــیات ای ــط ش ــدی توس ــور ج ــر آن به ط ــازی ذخای و بازس
ــن  ــن مولدی ــتای تأمی ــی در راس ــای هنگفت ــاله هزینه ه شد.همه س
ــرد و  ــر صــورت می گی ــات تکثی ــرای عملی ــال آن هــا ب مناســب و انتق
ــا،  ــش هزینه ه ــر و افزای ــا کاهــش ذخای ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــا چالش هــای  ــه مــورد نظــر را ب ــد گون ــن تعــداد کــم شــده و تولی ای

جــدی مواجــه کــرده اســت.
ــی  ــازی ماه ــوان »اهلی س ــا عن ــی ب ــروژه تحقیقات ــتا، پ ــن راس در ای
ســوف ســفید بــا هــدف تأمیــن مولدیــن بازســازی ذخایــر و 
آبزی پــروری این گونــه« توســط دکتــر بهــرام فاحتــکار، عضــو 
هیات علمــی گــروه شــیات دانشــگاه گیــان بــا همــکاری اداره 
ــه  ــداری الرو بچ ــا نگه ــزی و ب ــان برنامه ری ــتان گی ــیات اس کل ش
ماهــی این گونــه در شــرایط پرورشــی و موفقیــت و تطابــق بــا غــذای 
دســتی کــه یکــی از مشــکل ترین مراحــل تطابــق در اســارت اســت، 
ــه تکثیــر رســیده و طبــق  ــه مرحل پــس از دو ســال بچــه ماهیــان ب
ــه  ــاله الرو بچ ــن 2 س ــذاری از مولدی ــه گ ــق و الن ــای تزری روش ه

ــد. ــتحصال ش ــی اس ماه
ــاط در  ــه ای دراین ارتب ــه تجرب ــم خــورد ک ــی رق ــت در حال ــن موفقی ای
داخــل کشــور وجــود نداشــته و در ســایر کشــورها نیــز یک ســال دیرتر 

بــه ایــن مرحلــه از تکثیــر نائــل شــده اند.

تکثیر بچه ماهی »سوف« 
برای اولین بار در کشور

هر
س:م

عک

ب
الیروبی تاالب »کیاکالیه« لنگرود تاکنون انجام نشده استتاال

سرپرســت فرمانــداری لنگــرود بــا بیــان اینکــه الیروبی 
ــف  ــده و باتکلی ــام  نش ــون انج ــه تاکن ــاالب کیاکای ت
دیگــر  از  رودخانه هــا  ســاماندهی  افــزود:  اســت 
ــام  ــال انج ــتان در ح ــه در شهرس ــت ک ــی اس اقدامات
اســت ولــی نیــاز بــه توجه و همــکاری بیشــتر ســازمان آب 
منطقــه ای بــا مســؤولین شهرســتان اســت.به گــزارش ایســنا- 
منطقــه گیــان، محمــد رنجبــر در جلســه منابــع آب شهرســتان لنگرود 
ــالن  ــل س ــان در مح ــه ای گی ــل آب منطق ــور مدیرعام ــا حض ــه ب ک
اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد گفــت: مباحــث آب زراعــی یکــی از 

مســائل مهــم مســؤولین شهرســتان اســت.
وی افــزود: لنگــرود در انتهــای ســد ســنگر بــرای دریافــت آب زراعــی 
بــرای شــالیزارها قــرار دارد کــه همــواره بــرای کشــاورزان دغدغــه اســت 
و مســؤولین تــاش می کننــد تــا کشــاورزان کمتریــن آســیب را ببیننــد.  

مشــکات کشــاورزان جــدی اســت و بایــد تــاش بیشــتری کــرد.
ــده  ــای باقیمان ــاژ و چاه ه ــتگاه پمپ ــد ایس ــرد: چن ــح ک ــر تصری رنجب
ــه از  ــت ک ــرودی اس ــاورزان لنگ ــات کش ــزو مطالب ــزات آن ج و تجهی
متولیــان اســتانی درخواســت می شــود در ســال جــاری وضعیــت ایــن 

ــد. مــوارد را مشــخص کنن

سرپرســت فرمانــداری لنگــرود بــا بیــان اینکــه الیروبــی تــاالب 
کیاکایــه تاکنــون انجــام  نشــده و باتکلیــف اســت افــزود: ســاماندهی 
رودخانه هــا از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در شهرســتان در حــال انجــام 
اســت ولــی نیــاز بــه توجــه و همــکاری بیشــتر ســازمان آب منطقــه ای 

بــا مســؤولین شهرســتان اســت.
ــای  ــرای زمین ه ــاژ ب ــتگاه پمپ ــود 48 ایس ــه وج ــن ب ــر همچنی رنجب
زراعــی اشــاره کــرد و یــادآور شــد: از ایــن تعــداد 27 ایســتگاه مربــوط به 
جهــاد کشــاورزی و بقیــه مربــوط بــه آب منطقــه ای اســت کــه در حــال 
حاضــر همــه ایــن ایســتگاه ها فعــال هســتند .وحیــد خرمی،مدیرعامل 
جدیــد شــرکت  آب منطقــه ای گیــان در ادامــه ایــن جلســه گفــت: در 
ســال گذشــته شــرایط ســختی در زمینــه آب زراعــی داشــتیم امــا بــا 
کارهــای جهــادی انجام شــده دســتگاه های متولــی آب زراعــی، دغدغه 

کشــاورزان اســتان در زمینــه کمبــود آب زراعــی کاهــش پیــدا کــرد.
ــه در برنامه هــای آب  ــاالب کیاکای ــی ت ــن الیروب ــرار گرفت خرمــی، از ق
منطقــه ای گیــان خبــر داد و گفــت: 100 هکتــار از تــاالب کیاکایه لنگرود 
بــا اعتبــار حــدود پنــج میلیــارد تومانــی در تابســتان ســالجاری الیروبی 

می شــود.

گاه
نش

افتتاح دستگاه هوشمند بازیافتی در دانشگاه باهنر دا
دو دســتگاه هوشــمند بازیافــت زبالــه، در راســتای 
تحقــق »دانشــگاه ســبز« و کمــک بــه محیــط 
زیســت در دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان افتتــاح 

شــد.
بــه گــزارش ایســنا، نصــرهللا فرامــرزی، فارغ التحصیــل 
ــده دســتگاه هوشــمند  ــرع و تولیدکنن رشــته عمــران، مخت
ایــن دســتگاه در داخــل  افتتــاح  بازیافتــی گفــت: علــت 
اتخــاد  و  برنامه ریــزی  کرمــان،  باهنــر  شــهید  دانشــگاه 
تمهیــدات الزم در جهــت اجــرای مدیریــت ســبز و ارتقــای 
ــی  ــت محیط ــتاندارهای زیس ــاس اس ــر اس ــگاه ب ــطح دانش س
ــی  ــطح مل ــبز" در س ــگاه س ــای "دانش ــه معیاره ــتیابی ب و دس
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــدا در دانش ــه ابت ــت ک ــی اس و بین الملل
ــر  ــهید باهن ــگاه ش ــون در دانش ــیراز و اکن ــگاه ش ــپس دانش س
مســتقر و راه انــدازی شــد.فرامرزی گفــت: تمامــی دانشــجویان 
بــه  و  آوری کــرده  جمــع  را  خــود  پســماندهای  می تواننــد 
اپراتورهــای دســتگاه تحویــل دهنــد، اپراتــور بــا توجــه بــه 
ــی  ــد بین الملل ــامل 7 ک ــه ش ــت ک ــی بازیاف ــای بین الملل کده
و یــک کــد زباله هــای دیگــر ماننــد زباله هــای تخصصــی 

دســتگاه  داخــل  را  بطری هــا  اســت،  دی  ســی  همچــون 
ــغ بطری هــا توســط خــود دســتگاه  ــه و پــس از آن مبال انداخت

می شــود. محاســبه 
وی افــزود: ایــن دســتگاه دارای چندیــن مــدل اســت کــه 
ــی آن  ــوع معمول ــا ن ــدارد، ام ــور ن ــات آن اپرات ــام اتوم ــوع تم ن
ــا توســط  ــل بطری ه ــل کام ــس از تحوی ــور اســت. پ دارای اپرات
شــهروند یــک کارت تحــت عنــوان بازیافــت کارت بــه فــرد 
سیســتم  توســط  بطری هــا  مبالــغ  تمامــی  می شــود،  داده 
بازیافــت  بــه  و  می شــود  محاســبه  دســتگاه  نرم افــزاری 
ــرد  ــر ف ــغ، ه ــت مبل ــرای دریاف ــود و ب ــز می ش ــرد واری کارت ف
اپلیکیشــن  طریــق کیــف  از  یــا  طریــق کارت  از  می توانــد 
درخواســت خــود را ثبــت و مبلــغ خــود را دریافــت کند.مختــرع 
و تولیدکننــده دســتگاه هوشــمند بازیافتــی افــزود: قیمــت 
دســتگاه بیــن 25 تــا 80 میلیــون تومــان متغیــر هســت کــه در 
مصــرف خانگــی توجیــه اقتصــادی نــدارد، هزینــه ایــن دســتگاه 
45 میلیــون تومــان اســت و اپراتــور دارد. اســتقبال از دســتگاه 
دارای اپراتــور بیشــتر بــوده، چــون زمانــی کــه متصــدی داشــته 

ــود. ــح داده می ش ــردم توضی ــرای م ــر ب ــد بهت باش
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی- 
تکلیـف وضعیـت  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن 
ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
 97/11/08- شـماره139760319014006044  رای 
هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت 
آقـای   متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
بشـماره شناسـنامه  تکاورفرزنـد محمـد  بنیامیـن 
3020851033صادره از جیرفت در سـه دانگ مشاع 
ازششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت689/81متر 
مفـروز  اصلـی   -579 از  فرعـی   - پـاک  مربـع 
از579-  28فرعـی  پـاک  از  شـده  مجـزی  و 
اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی رهجـرد جیرفـت 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
احمـد کـرد محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت  
سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشار نوبت 
نوبـت دوم: 98/02/02 انتشـار  تاریـخ  اول:98/01/19- 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م 
الف :۱375

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی- 
13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139760319014006043 -97/11/08 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم دینـا تکاورفرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه 3020851041صـادره از 
جیرفت در سـه دانگ مشـاع ازششـدانگ یک باب 
خانـه به مسـاحت689/81متر مربع پـاک - فرعی 
از 579- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
28فرعـی از579- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
رهجرد جیرفت بخش45کرمـان خریداری از مالک 
رسـمی آقـای احمد کرد محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15 
روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/01/19
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/02

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م 
الف :۱374

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014007011 -97/12/12 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اکبـر ملـک زاده 
شـمس آبـاد فرزنـد داد مـراد بشـماره شناسـنامه 60صـادره از 
جیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت304متر مربع 
پـاک - فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
1203فرعـی از574- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی جیرفـت 
بخش45کرمـان خریداری از مالکین رسـمی آقای سـید شـجاع 
الدیـن فاطمـی وحسـین ولیا حیـدری محـرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱388

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006325 -97/11/16 هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد 
سـلیمانی نـژاد فرزنـد اصغر بشـماره شناسـنامه 8899صـادره از 
کهنـوج در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت344/60متر 
مربـع پـاک - فرعـی از 564- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک - فرعـی از564- اصلـی قطعـه دوواقع دراراضـی کهوروئیه 
جیرفـت بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای کوچک 
پارسـای صالحـی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1385

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006154 -97/11/11 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای دادعبـاس محمد 
حسـنی لر فرزندمراد بشماره شناسـنامه 221صادره از جیرفت  در 
ششـدانگ یـک باب خانـه بـه مسـاحت718/28متر مربع پاک 
- فرعـی از 26- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعی 
از26- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی دولـت آبـاد اسـفندقه 
جیرفـت بخش45کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای محمد 
حسـن ابوسـعیدی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19- 

تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱38۹

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
موضـوع  اول  هیـات  شـماره139760319014006277 -97/11/14 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی هیات امناءمسـجد ابوالفضل 
)ع(بـاب نـم به تولیت آقای علی سـلیمانی فرزند جان اله بشـماره 
شناسـنامه 75صادره از جیرفت در ششـدانگ سـاختمان مسـجد  
بـه مسـاحت 1010متـر مربع پـاک - فرعـی از 576- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از576- اصلـی قطعـه 5واقـع 
دراراضـی بـاب نـم سـاردوئیه جیرفـت بخش34کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای گرامـی پاینـده فرزنـد اکبـر محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15 
روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱3۹7

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

آگهـی اصاحـی  موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد 
سـند رسـمی برابر رای اصاحی  شـماره139760319014007344 
-97/12/23 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضی آقای چراغ رودباری  فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 
بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  در  جیرفـت   از  218صـادره 
مسـاحت454/85متر مربـع پـاک1052 فرعـی از 327- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از327- اصلـی قطعه 
یـک واقع دراراضی کهورکاغ  جیرفـت بخش45کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای علی رودبـاری محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه 
مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱3۹6

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014007024 -97/12/12 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای امین کوهسـتانی بهر 
آسـمانی  فرزندابوطالب بشماره شناسـنامه 185صادره از جیرفت 
در ششـدانگ یک بـاب خانه و باغچه به مسـاحت762متر مربع 
پـاک - فرعـی از 559- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
- فرعـی از559- اصلـی قطعـه5 واقـع دراراضـی باب سـکاکان 
سـاردوئیه  جیرفـت بخش34کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای ابـو طالـب کوهسـتانی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱3۹2

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
 97/11/21- شـماره139760319014006445  رای 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانم فاطمه 
شناسـنامه  بشـماره  فرزندعبـاس  نـژاد   محمـدی 
ششـدانگ  در  کرمـان   از  2980204961صـادره 
مربـع  مسـاحت195متر  بـه  خانـه  بـاب  یـک 
پـاک - فرعـی از 549- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک6 فرعـی از549- اصلـی قطعـه دو 
واقـع دراراضـی کلـرود  جیرفـت بخش45کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم کشـور کردسـتانی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

اول:98/01/19 نوبـت 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/02-

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :6

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی- 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139760319014005014 -97/09/12 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای علی افشـار پور 
فرزندحسین بشـماره شناسنامه 609صادره از رابردر 
مسـاحت400متر  بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ 
مربـع پـاک - فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پاک763فرعـی از574- اصلـی 
قطعـه دو واقـع دراراضـی جیرفـت بخش45کرمان 
خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین افشـار پور 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/02/02 دوم: 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 
 م الف :۱348

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
 97/12/14- شـماره139760319014007085  رای 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت 
خانـم  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
سـمیه بهـزاد نیـا فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 
بـاب  یـک  ششـدانگ  در  کرمـان  از  4704صـادره 
خانـه بـه مسـاحت252 متـر مربـع پـاک - فرعی 
از 1881- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
- فرعـی از1881- اصلـی قطعـه5 واقـع دراراضـی 
بخش34کرمـان  جیرفـت  سـاردوئیه   کمکشـوئیه 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای میـرزا  امیـری  
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی  نوبـت  مراتـب دردو 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

اول:98/01/19 نوبـت 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/02

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۹

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

 نوبت اول

شـهرداری ماهان باستاد مجوز شـورای اسامی شهر در نظر دارد پروژه نگهداری 
فضـای سـبز و تنطیـف و رفـت و روب معابـر محدوده شـهر ماهان را به شـرح مندرج 
در اسـناد مناقصـه ملـی مدت 10 مـاه از طریق برگزاری مناقصه عمومـی به پیمانکاران 
واجـد شـرایط واگـذار نماید. لذا کلیـه پیمانکاران تایید صاحیـت شـده از اداره کل کار 
و امـور اجتماعـی دعـوت بـه عمـل مـی آیـد. جهت دریافـت اسـناد مناقصـه از تاریخ 
9٨/٢/٥ تـا تاریـخ 9٨/٢/١٥ و جهـت تسـلیم پیشـنهادات تا پایان وقـت اداری مورخ 

9٨/٠٢/١9 بـه امـور مالـی شـهرداری بـه آدرس ماهان خیابان امـام مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه

در ضمـن شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت و شـرکت کننـدگان باید 
سـپرده شـرکت در مناقصـه را بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکی یـا وجه نقـد واریزی به 
شـماره حسـاب شـهرداری ماهـان منـدرج در اسـناد مناقصـه بـه همـراه سـایر اسـناد 
تحویـل نماینـد. بازگشـایی پیشـنهادات مـورخ 9٨/٢/٢٠ صـورت خواهـد پذیرفـت در 
صورتـی کـه برنـدگان اول، دوم و سـوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده 
آنـان بـه نفـع شـهرداری ضبـط مـی گـردد. ضمنـا هزينه چـاپ و نشـر آگهی بـه عهده 
برنـده مناقصـه می باشـد. سـایر اطاعـات و جزئیات در اسـناد مناقصه مندرج اسـت.

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی 
بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی 
بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی
 بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس شرکت

آگهی تغییرات شـرکت نمایندگی بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس شـرکت سـهامی خاص به 
شـماره ثبت 15221 و شناسـه ملی 14007243102 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق 
العـاده مـورخ 19/03/1397 منضم به نامه شـماره 561736/118/97 مـورخ 1/12/97 مدیریت 
امـور شـعب نماینـدگان و کارگـزاران بیمه نوین الف- تعـداد اعضای هیات مدیره از سـه نفر به 
پنـج نفـر افزایش یافـت در نتیجه ماده 31 اساسـنامه اصاح گردید. ب- صاحبان سـهام حق 
نقـل و انتقـال سـهام خـود را ندارند مگـر با موافقت مجمع عمومـی فوق العاده، نقـل و انتقال 
سـهام بـا نـام باید در دفتر ثبت سـهام شـرکت به ثبت برسـد و انتقال دهنـده و انتقال گیرنده 
یـا نماینـدگان قانونی آنها باید در دفتر شـرکت حاضر شـده، نقل و انتقـال را گواهی نمایند. نقل 
و انتقال سـهام با نام بدون رعایت تشـریفات فوق از درجه اعتبار سـاقط بوده و شـرکت کسـی 
را صاحـب سـهم خواهـد شـناخت کـه سـهام با نـام او در دفتر سـهام شـرکت به ثبت رسـیده 
باشـد و علـی االصـول مـواد 39 و 40 الیحـه اصاحـی قانون تجارت مجـری خواهد بـود. اداره 

کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کرمان

آگهـی تغییـرات شـرکت نمایندگـی بیمـه گهـر نویـن نصـر خلیـج فارس شـرکت 
بـه  ملـی 14007243102  و شناسـه   15221 ثبـت  بـه شـماره  سـهامی خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 20/03/1397منضـم بـه نامـه شـماره 
561745/118/97 مـورخ 1/12/97 مدیریـت امـور شـعب نماینـدگان و کارگـزاران 
بیمـه نویـن - محل شـرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شـهر 
کرمـان، بلـوار شـهید صدوقـی ، بلوار شـهید آیـت هللا صدوقی ، کوچه شـهید آیت 
هللا صدوقـی 2 ، پـاک 7 ، طبقـه همکـف کدپسـتی7619619359 تغییـر یافـت 
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصـاح گردیـد. اداره کل ثبـت اسـناد 
و امـاک اسـتان کرمـان اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمـان 

آگهـی تغییـرات شـرکت نمایندگـی بیمه گهـر نوین نصر خلیـج فارس 
ملـی  و شناسـه  ثبـت 15221  بـه شـماره  شـرکت سـهامی خـاص 
14007243102 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور 
فـوق العاده مـورخ 19/03/1397 موسسـه حسابرسـی وخدمات مالی 
کوشـا منش بشناسـه ملی 10100434110 و شـماره ثبـت 10832 مورخ 
12/11/77 بعنـوان بـازرس اصلـی شـرکت وآقای فربد پارسـا با کدملی 
3130910387 بعنـوان بـازرس علـی البدل برای یکسـال مالی انتخاب 
گردیدنـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان اداره ثبـت 

شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمـان 

)438853(

)43847۱( 

)438852( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
ــون مذکــور را براســاس گــزارش  ــق قان ــان پرونده هــای تشــکیلی طب ــه مفــروزی متقاضی مالکان
ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب کارشناس
ــه 1392114430002004333  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002035054 مرب 1ـ رأی ش
ــد اهــل علــی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه  خانــم خیرقــدم فاتحــی فرزن
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 )یکصــد و بیســت( متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 
2181 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از ســید مصطفــی 

رضویــان ورثــه ســید محمــد خریــداری کــرده اســت.. )م الــف 5905 (
ــه 1391114430002016390  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002035480 مرب 2ـ رأی ش
آقــای حســین میرزاجانــی فرزنــد خــداوردی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 72 )هفتــاد و دو( متــر مربــع پــاک شــماره 107 فرعــی از 
1956 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از جعفــر عاشــق 

خریــداری کــرده اســت.. )م الــف 5904 (
ــه 1392114430002002326  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002011768 مرب 3ـ رأی ش
آقــای محمدعلــی حیــدری فرزنــد اوجاقعلــی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه 
ــع پــاک شــماره  ــر مرب ــار( مت ــا شــده بمســاحت 144 )یکصــد و چهــل و چه در آن احــداث بن
947 فرعــی از 1953 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

اکبــر محققــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5903 (
ــده کاســه 1392114430002003825  ــه پرون ــوط ب 4ـ رأی شــماره 139760330002033828 مرب
آقــای اکبــر علــی محمــدی حاجــی کنــدی فرزنــد حســینعلی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 70 )هفتــاد( متــر مربــع پــاک شــماره 190 
فرعــی از 1953 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از محمــد 

آمــوزگار خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5902 (
ــه 1397114430002001032  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002034013 مرب 5ـ رأی ش
ــه در  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش ــت در قس ــد محب ــی فرزن ــم عزت ــای ابراهی آق

ــر  ــز هشــتاد و یــک( مت ــر و ممی ــا شــده بمســاحت 81/81 )هشــتاد و یــک مت آن احــداث بن
مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2455 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــه  ــوی و ملک ــر عل ــید اصغ ــت و س ــواد عنای ــوی و ج ــا عل ــید رض ــین و س ــطه از حس مع الواس
محمــوداف و فاطمــه محمــوداف و صغــرا محمــوداف ورثــه احمــد علــوی و اکبــر علــوی و اختــر 
ــه احمــد علــوی خریــداری  ــان ورثــه محمــود محمــوداف ورث و افســر و اقــدس الملــوک اطمین

ــف 5901 ( ــرده اســت.. )م ال ک
ــه 1397114430002002093  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002035597 مرب 6ـ رأی ش
آقــای اکبــر رحیمــی مهــروان فرزنــد هللا وردی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 140 )یکصــد و چهــل( متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 
2093 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت 
ــگ  ــان 1/5 دان ــین ج ــگ و حس ــی 1/5 دان ــر جهان ــگ و اصغ ــه دان ــی س ــر جهان ــاعی اکب مش

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5900 (
ــه 1397114430002001060  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002035484 مرب 7ـ رأی ش
آقــای علیرضــا ملکلــو فرزنــد عبــاس در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 56 )پنجــاه و شــش( متــر مربــع پــاک شــماره 11 فرعــی از 2277 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از محمــود پــور رحیمــی 
توســط حســین و فاطمــه و علــی و مریــم و محمــد خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5899 (

ــی و انقضــاء  ــده اســت پــس از نشــر آگه ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــه مالکیــن  ــه عــدم دسترســی ب ــا توجــه ب ــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد ب موعــد مق
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار دوم: 98/02/02 تاریخ انتشار اول: 98/01/18 
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
ــا ارائــه اســناد  مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20  مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــته      ــرف پش ــه ک ــردد.  قری ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم 15 روز جه
ســنگ اصلــی 30 بخــش 16 گیــان   1-  پــاک 1223 مفــروز از 
21 اصلــی در مالکیــت خانــم مهنــاز ولیــی   ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت 225/25 متــر 
مربــع از مالکیــت آقــای هــادی میرزایــی ازبرمــی  لــذا هــر کــس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــند 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توانن م
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــر مقــررات نســبت ب پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور براب
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
90/09/20  مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه 
ــذا مراتــب  ــده اســت ل صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب
جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.  قریــه ســوتگوابر     ســنگ اصلــی 
77بخــش 16 گیــان   1-  پــاک 8 مفــروز از 77 اصلــی در مالکیــت 
خانــم مهنــاز ولیــی   ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن جهــت الحــاق بــا 
ــع از مالکیــت آريــاالی  ــه مســاحت 70/80 متــر مرب پــاک مجــاور ب
ــم از مجــاوران و  ــذا هــر کــس اع ــوی ســوتگرابری  ل ــا مصطف باصف
ــدود و  ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــوق و مالکی ــان حق صاحب
مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــار آگه انتش
ــه  ــاه ب ــل و ظــرف مــدت یــک م اســناد شهرســتان ســیاهکل تحوی
مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره 
متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت 
قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز 

ــود. مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد ب
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
ــا ارائــه اســناد  مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20  مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ــب ب ــذا مرات ل
ــه کاجــان      ــردد.  قری ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم ــه 15 روز جه فاصل
ســنگ اصلــی 34 بخــش 16 گیــان   1-  پــاک 290 مفــروز 
ــک  ــدانگ ی ــی    شش ــی گنج ــای عل ــت آق ــی در مالکی از 42 اصل
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 892/37متــر مربــع از مالکیــت 
ــاوران و  ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ــی کار  ل ــد فاحت ــای محم آق
ــه اصــل و حــدود و  ــن مشــاع نســبت ب ــوق و مالکی ــان حق صاحب
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــاک ف ــروزی پ مف
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ــک  ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــتان س ــناد شهرس ــت اس ثب
ــی  ــه دادخواســت تســلیم و گواه ــی صالح ــع قضای ــه مراج ــاه ب م
ــد در غیــر ایــن صــورت پــس  ــه اداره متبوعــه تحویــل نمای آن را ب
از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــز مراجــع متضــرر ب ــت نی ســند مالکی
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی 

شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
139760301022004799  مــورخ 97/10/26  هیــات رســیدگی 
بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره عــادی مســتقر در اداره ثبــت 
اســناد و امــاک ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی س ــی اراض ــت ثبت ــف و وضعی تکلی
ــه  ــات مالکان ــادی و تصرف ــال ع ــت انتق ــر تاکی ــی ب رســمی مبن
متقاضــی فــرخ لقــا چــوک فرزنــد قاســم بــه شــماره شناســنامه 
ــک  ــدانگ ی ــی  شش ــه اعیان ــبت ب ــن نس ــادره از فامنی 32 ص
ــر  ــاحت 129/75 مت ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
ــروز از  ــی مف ــاک 42 فرع ــده از پ ــروز و مجــزی ش ــع  مف مرب
قطعــه تفکیکــی از 124 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان 
ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی همــدم احمــدی محــرز گردیــده 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص یــا اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه دادگاه  ــذا ب ــد. ل ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماین ــه ای را ب
صالحــه احالــه و اقدامــات مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه 
گــردد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
ــع از  ــد مناب ــت جدی ــال صــدور ســند مالکی ــر ح شــدو در در ه

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب مراجع
تاریخ انتشار اولین آگهی :  2/2/ /98   

 تاریخ انتشار دومین اگهی :98/2/17
رییس اداره اسناد و امالک رباط کریم    1510

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
ــا ارائــه اســناد  مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20  مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــده اســت  ــت اخــذ ســند مالکیــت گردی ــه صــدور رای جه منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ــب ب ــذا مرات ل
فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.  قریــه ســوتگوابر     
ســنگ اصلــی 77 بخــش 16 گیــان   1-  پــاک 7 مفــروز از 77 
ــاز ولیــی    ششــدانگ یــک قطعــه  ــم مهن ــی در مالکیــت خان اصل
زمیــن مشــتمل بهمــراه پروانــه ســاخت بــه  مســاحت 220/97 متــر 
ــر کــس  ــذا ه ــوی ســوتگوابری  ل ــای مصطف ــت آق ــع از مالکی مرب
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــند 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توانن م
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــر مقــررات نســبت ب ــون مذکــور براب پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول:  98/2/2      تاریخ نوبت دوم :98/2/16
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل   
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760319005000647  مـورخ 
1397/11/08 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالكانـه بامعـارض 
متقاضـی آقـای مسـعود علینقـی زاده خبیصـی فرزنـد محمـد 
بشـماره شناسـنامه 0 صادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانه و 
دکان بـه مسـاحت 580 مترمربـع پـاک 5 فرعـی از 725اصلی 
واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد - خیابـان امـام 
زاده زیـد بلـوار شـورا خریـداری از مالـک رسـمی مهـدی زجـاج 
پـور فـوالدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صادر خواهد شـد. م الف 113-تاریخ انتشـار نوبت اول 

: 98/2/2-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/2/16
ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760301059002588/94/58 مــورخ 97/11/28 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه و س
ــم خدیجــه  ــارض متقاضــی خان ــه بالمع ــات مالکان اسالمشــهر تصرف
نــوروزی فرزنــد صمــد بــه شــماره شناســنامه 978 صــادره از قزویــن 
ــک  ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــی 5889388241 نس ــماره مل ــه ش ب
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 55/59 متــر مربــع بــه 
پــالک 12847 فرعــی از 47 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــداری  ــران خری ــش 12 ته ــع در بخ ــوم واق ــی مرق ــی از اصل 9 فرع
از مالکیــت رســمی آقــای محمــود مغــروری محــرز گردیــده اســت. 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی مــی شــود در صورت روز آگه
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــت اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس  ــه اداره ثب ب
از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــم  ــی تقدی ــم و گواه ــی تقدی ــه مراجــع قضائ دادخواســت خــود را ب
ــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت  دادخواســت را ب
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت متقاضــی 

ــد.م/الف 2343 ــد ش ــادر خواه ص
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــم  ــک ق ــه ی ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــور  ــون مذک ــق قان ــای تشــکیلی طب ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان تصرف
را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی آراء ذی
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001019696 شــماره  رأی  1ـ 
در  حســین  فرزنــد  زرگــر  محمــدزاده  محمدرضــا  آقــای   1394114430001000713
ــالک شــماره  10914  ــع پ ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 144 مت ــک ب ششــدانگ ی
ــورخ  ــماره 69225 م ــه ش ــمی ب ــند رس ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل

)  5898 الــف  )م  قــم.   21 دفترخانــه   89/7/17
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001022702 شــماره  رأی  2ـ 
ــه در  ــب ال ــد حبی ــدم فرزن ــاک سرشــت مق ــدی پ ــای مه 1397114430001001302 آق
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 107/95 متــر مربــع پــالک شــماره 10586 
ــورخ  ــماره 168054 م ــه ش ــمی ب ــند رس ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل

90/06/16 دفتــر 3 قــم. )م الــف 5992 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001022639 شــماره  رأی  3ـ 
1397114430001000252 آقــای علــی صادقــی فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت 62/89 متــر مربــع پــالک شــماره 10433 اصلــی واقــع در بخــش 
ــری  ــی نظ ــطه از غالمعل ــداری مع الواس ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ی

منــش احــدی از وراث عبــاس نظــر. )م الــف 5993 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001018007 شــماره  رأی  4ـ 
ــک  ــد در ششــدانگ ی ــد احم ــد فرزن ــی یوســف ون ــای عل 1397114430001000522 آق
ــع در  ــی واق ــماره 10275 اصل ــالک ش ــع پ ــر مرب ــاختمان بمســاحت 165 مت ــاب س ب
بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی  صــادره در دفتــر 838 صفحــه 156 

ســند قطعــی 18418. )م الــف 5994 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001022304 شــماره  رأی  5ـ 

ــدانگ  ــی در شش ــد عل ــی فرزن ــعبانی فردوئ ــن ش ــای حس 1397114430001000606 آق
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 113 متــر مربــع پــالک شــماره 18 فرعــی از 11395 
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع الواســطه 
از حســین نامــدار احــدی از وراث کاظــم نامــدار  صــادره در دفتــر 168 صفحــه 43 بــه 
ــف 6010 ( ــم. )م ال ــه 17 ق ــورخ 58/01/25  دفترخان موجــب ســند قطعــی 21780 م
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001021552 شــماره  رأی  6ـ 
در  امامقلــی  فرزنــد  عباســلو  حیــدری  امامعلــی  آقــای   1397114430001001550
ــماره 10275  ــالک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 78 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــر  ــادره در دفت ــت مشــاعی ص ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق اصل
405 صفحــه 551 بــه موجــب ســند قطعــی 27464 مــورخ 97/06/15 دفتــر خانــه 55 

قــم. )م الــف 6011 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001018891 شــماره  رأی  7ـ 
1395114430001000591 خانــم حمیــده پرســا فرزنــد حســین در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت 49/35 متــر مربــع پــالک شــماره 11585 اصلــی واقــع در بخــش 
ــر. )م  ــن برزگ ــطه از حس ــداری مع الواس ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ی

الــف 6012 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و 
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــار  ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ ــته باش ــی داش ــع اعتراض ــخاص ذینف اش
آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و 
رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
ــه  ــرا ب ــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را ب
ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون 
مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 98/01/18      تاریخ انتشار دوم: 98/02/02
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــوا د 3، 15، 17، 18 قان ــه در اجــرای م ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر درهی ــده م ــت نمــوده و پرون مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/30 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح 
نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده 
اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت 

بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه توشی سنگ اصلی 114بخش 16 گیالن

پــالک 19 مفــروز از 8 در مالکیــت آقــای کامبیــز یکتائــی کلنادانــی 
ــه مســاحت  ــا اعیــان احداثــی ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب

601/71 متــر مربــع از مالکیــت محمــد علــی یکتائــی
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
ــوق و  ــالک ف ــروزی پ ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس مش
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توان اخواهــی داشــته باشــد م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی 
ــه  ــه اداره متبوع ــی آن را ب ــلیم و گواه ــت تس ــه دادخواس صالح
ــدت  ــای م ــس از تقاض ــورت پ ــن ص ــر ای ــد در غی ــل نمای تحوی
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک قان

ــود. ــد ب ــه  دادگاه نخواه ــز مراجــع متضــرر ب نی
تاریخ نوبت اول: 98/1/19      تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــوا د 3، 15، 17، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر درهی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/30 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت 
ــه  ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ــذا مراتــب ب ل

فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه موشا سنگ اصلی 110بخش 16 گیالن

پــالک 128 مفــروز از 7 در مالکیــت آقــای محمــد مســتانی دهبنــه 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه 
مســاحت 300/94 متــر مربــع از مالکیــت مختــار توکلــی  کلنادانــی

ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحب ل
ــوق و  ــالک ف ــروزی پ ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس مش
ــه  ــخ انتشــار آگهــی ب ــد از تاری اخواهــی داشــته باشــد مــی توان
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی 
ــه  ــه اداره متبوع ــی آن را ب ــلیم و گواه ــت تس ــه دادخواس صالح
ــدت  ــای م ــس از تقاض ــورت پ ــن ص ــر ای ــد در غی ــل نمای تحوی
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــر مقــررات نســبت ب ــون مذکــور براب قان

ــود. ــه  دادگاه نخواهــد ب ــز مراجــع متضــرر ب نی
تاریخ نوبت اول: 98/1/19تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر درهیــات موضــوع قانــون مذکور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/30 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه جیر گاور سنگ اصلی 33 بخش 16 گیالن

ــر کالمســری  ــه مهف ــای نورال ــت آق ــروز از 2 در مالکی ــالک 950 مف پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 

184/78 متــر مربــع از مالکیــت حســین فــالح فشــتالی زارع
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق و اخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
ــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت  گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/19
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــه  ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرای
ــند  ــناد مشــاعی درخواســت صــدور س ــادی و اس ــاک ع ــناد و ام اس
مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر درهیــات موضــوع قانــون 
ــا  ــرح نهایت ــورای اســامی مط ــس ش ــور مصــوب 90/09/30 مجل مذک
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب مرات

ــردد. ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم 15 روز جه
قریه کاجان سنگ اصلی 34 بخش 16 گیان

پــاک 289 مفــروز از 5 در مالکیــت خانــم مهرنــوش وحدتــی ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 309/83 متــر مربــع 

از مالکیــت مرحــوم محمــد علــی منتظــری
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن 
بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و  مشــاع نســبت 
ــه  ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش اخواه
ــتان  ــناد شهرس ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
متبوعــه  اداره  بــه  را  آن  و گواهــی  تســلیم  دادخواســت  صالحــه 
تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون 
مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع 

ــود. ــد ب ــه  دادگاه نخواه ــرر ب متض
تاریخ نوبت اول: 98/1/19
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی ومــاده 13 
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک عــادی 
ــده  و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرون
مــورد نظــر درهیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/30 مجلــس 
شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند 
مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور 

در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه لیش سنگ اصلی 29 بخش 16 گیان

پــاک 748 مفــروز از 5 در مالکیــت خانــم لیــا قاســمی آســیابر 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــا  ــد رض ــت محم ــع از مالکی ــر مرب ــاحت 210/67مت ــه مس ــی ب احداث

ــی ــری دیلم قم
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و اخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف  خــود را ب
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
ــن صــورت  ــر ای ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع گواهــی آن را ب
ــه  ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــای م ــس از تقاض پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/19      
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ومــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
ــت نمــوده و  ــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکی ع
پرونــده مــورد نظــر درهیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/30 
مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت 
ــه اســتناد مــاده 3  ــذا مراتــب ب اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت ل
ــی  ــی آگه ــت عموم ــه 15 روز جه ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک قان

مــی گــردد.
قریه جیر گاور سنگ اصلی 33 بخش 16 گیان

ــر کاشــانی  پــاک 951 مفــروز از 13 در مالکیــت آقــای عباســعلی اکب
ــه  ــاک مجــاور ب ــا پ ــع ب ــت تجمی ــن جه ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

ــیاهکل ــهرداری س ــت ش ــع از مالکی ــر مرب مســاحت 58/91 مت
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و اخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف  خــود را ب
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
ــن صــورت  ــر ای ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع گواهــی آن را ب
ــه  ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــای م ــس از تقاض پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/19
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139760318013003116  مورخــه 
1397/11/24  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن 
ــن مشــتمل  ــه زمی ــک قطع ــه نســبت ششــدانگ ی ــف ب تکلی
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 200/82  مت ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ب
شــماره پــاک فرعــی 1259 مفــروز از پــاک 3 ســنگ اصلــی 
104 واقــع در قریــه گــوراب محلــه بخــش 16 گیــان در مالکیــت 
ــد  حــدود پــاک  آقــای مهــدی ویســه اســتقرار یافتــه  تحدی
فــوق هنــوز نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک 
ــج شــنبه مــورخ  ــوق در روز پن ــک ف ــد حــدود مل ــور تجدی مذک
ــروع و  ــک ش ــوق مل ــل ف ــح در مح ــاعت 9 صب 98/2/26  س
ــدود  ــه ح ــبت ب ــی نس ــه کس ــذا چنانچ ــد ل ــد آم ــل خواه بعم
و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی 
توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد 
مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت 
بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد 
ــن اداره ظــرف  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــا از تاری شــد. ضمن
ــی  ــاح قضای ــع ذیص ــه مرج ــت ب ــاه دادخواس ــک م ــدت ی م
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
ــدم  ــی ع ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان وی م
ــد  ــت تســلیم نمای ــه اداره ثب ــم دادخواســت دریافــت و ب تقدی
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر 

ــه خواهــد داد. ــررات ادام مق
تاریخ انتشار:  98/2/2
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
90/09/20  مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه 
ــذا مراتــب  ــده اســت ل صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب
جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.  قریــه اســفندیار ســرا      ســنگ 
اصلــی 68 بخــش 16 گیــان   1-  پــاک 8 مفــروز از 68 اصلــی در 
مالکیــت آقــای قربــان عبدالرزاقــی   ششــدانگ یــک بــاب خانــه و 
محوطــه بــه مســاحت 310/16 متــر مربــع از مالکیــت آقــای موســی 
کریمــی کلنادانــی  لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق 
و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توانن ــی داشــته باشــند م واخواه
ــتان  ــناد شهرس ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور 
برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر 

ــود. بــه دادگاه نخواهــد ب
تاریخ نوبت اول:  98/2/2  
تاریخ نوبت دوم :98/2/16
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا 
ــوده و  ــت نم ــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکی ــه اســناد و امــاک ع ارائ
پرونــده مــورد نظــر درهیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/30 مجلس شــورای اســامی 
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه 
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.

قریه سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان
پــاک 820 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 220/25 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور

پــاک 821 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 226/72 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور

پــاک 822 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 214/80 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور

پــاک 823 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 218/81 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور

پــاک 824 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 227/47 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور
ــه اصــل و  ــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت ب ل
حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و اخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی 
ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه 
ــون مذکــور  ــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قان ــد در غی ــل نمای اداره متبوعــه تحوی
برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت دوم: 98/2/2 تاریخ نوبت اول: 98/1/19         
1068 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل-همایون فالحتکار 

  پیام
استان ها

محور »راور _ دیهوک)مشهد(« همچنان مسدود است
فرماندار شهرستان راور گفت: همچنان تردد از محور »راور _ دیهوک« به سمت مشهد انجام نمی شود و مسیر 

جایگزین، محور »یزد _ طبس« خواهد بود لذا از مسافران به مقصد مشهد مقدس باید از مسیر جایگزین استفاده 
کنند.

ــاد در مجلــس شــورای اســامی گفــت:  ــده مــردم گناب نماین
ــاح و  ــوص اص ــد در خص ــق تولی ــه رون ــک ب ــرای کم ــا ب م
ــام  ــد، اع ــد باش ــع تولی ــه نف ــه ب ــی ک ــازی قوانین ساده س

می کنیــم. امادگــی 
حمیــد بنایــی در شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی در اتــاق بازرگانــی اســتان خراســان رضــوی، اظهــار 
کــرد: شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان 
رتبــه اول را در کشــور کســب کــرده اســت. اســتاندار،  مدیــران 
اســتانی و شهرســتان تــاش خوبــی در ســال 97 داشــتند. از 
اســتاندار بــه دلیــل زحماتــی کــه کشــیدند و بارقــه امیــدی کــه 
ــن ارکان  ــکاری بی ــم و هم در حــوزه اقتصــاد، اشــتغال، تفاه

ــم. ــد، تشــکر می کن ایجــاد کردن
ــد از بحــث شــعاری شــعار  ــه امســال بای ــان اینک ــا بی وی ب
ســال خــارج شــویم کــه مــا از ایــن امــر اســتقبال می کنیــم، 
ــته و  ــم داش ــتان تفاه ــدگان اس ــع نماین ــرد: مجم ــوان ک عن
ــردم  ــرای م ــتغال ب ــاد و اش ــوزه اقتص ــه ح ــد ک ــل دارن تمای
ــه  ــادی جلس ــث اقتص ــوص مثل ــا در خص ــود. م ــم ش فراه
داشــتیم، اســتاندار فراتــر از کار اســتانی عمــل می کننــد. 
ــت خــود را از طــرح اســتاندار اعــام  رئیــس مجلــس حمای
کــرده و بیــان کردنــد کــه کار شــما در حــوزه اقتصــاد و اشــتغال 
ــم.  ــن را می خواهی ــس همی ــز در مجل ــا نی ــوده و م ــزرگ ب ب
ــد  ــر تولی ــه اســت. اگ ــن زمین ــا در همی ــات م بیشــتر مراجع
ــد. ــش می یاب ــدگان کاه ــارهای نماین ــد، فش ــدا کن ــق پی رون

ــزرگ  ــد کــه کار ب ــان کردن بنایــی افــزود: رئیــس مجلــس بی
ــر از مجمــع  ــز فرات ــد و مــن نی ــه دهی ــوت ادام ــا ق خــود را ب
رئیــس  می کنــم.  پیگیــری  و  اقــدام کــرده  نماینــدگان 
مجلــس اعــام کردنــد کــه اگــر در مباحثــی چــون آب، ریــل، 
ــی اقتصــاد  ــات شــورای عال حاشیه نشــینی و اشــتغال مصوب

را می خواهیــد، مــن انجــام خواهــد داد.
نماینــده مــردم گنابــاد در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــق  ــاد رون ــر اقتص ــه زودت ــر چ ــدل، ه ــن م ــا ای ــدوارم ب امی
ــام  ــس اع ــس مجل ــدگان و رئی ــع نماین ــد. مجم ــدا کن پی
ــاح و  ــوص اص ــک در خص ــرای کم ــا ب ــد. م ــی کردن آمادگ
ساده ســازی قوانینــی کــه بــه نفــع تولیــد باشــد نیــز اعــام 

امادگــی می کنیــم.

ارومیه تاالر ثابت
 تئاتر ندارد

هنرهــای  انجمــن  رئیــس 
غربــی  آذربایجــان  نمایشــی 
ــی  ــنواره مل ــن جش ــت: اولی گف
ــود. ــی ش ــزار م ــه برگ ــنتی در ارومی ــی و س ــر آئین تئات

محمــد کاظمــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا 
افــزود: بــا توجــه بــه تنــوع قومیتــی در اســتان و 
ــی ،  ــان ترک ــه 3 زب ــار ب ــن ب ــرای اولی ــر ب ــرای تئات اج
فارســی و کــردی در اســتان ، اولیــن تئاتــر ملــی آئینــی 
ــار  و ســنتی طــی ســال جــاری در صــورت تامیــن اعتب

ــود. ــی ش ــزار م ــه برگ در ارومی

آذربایجان

کشف 25 تن شمش 
سرب قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه 
گفــت: بــا تــاش مأمــوران پلیــس 
تــن  شهرســتان کرمانشــاه، 25 
شــمش ســرب قاچــاق بــه ارزش 20 میلیــارد ریــال کشــف 

شــد.
 ســردار "منوچهــر امــان اللهــی" در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
داشــت: پــس از اطــاع مأموران پلیس شهرســتان کرمانشــاه 
ــار  ــه انب ــدام ب ــر در حاشــیه شــهر اق ــر اینکــه دو نف ــی ب مبن
مقــدار قابــل توجهــی شــمش ســرب کــرده انــد، رســیدگی به 

موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت.

کرمانشاه

 اولین مجمع 
گهرزمین 

در فرا بورس
مدیرعامــل  پوریانــی؛  علی اکبــر 

شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن 

گفــت در حــال گــزارش بــه 96.91 

در  حاضــر  ســهامداران  درصــد 

ــادی ســالیانه  ــی ع ــع عموم مجم

ــران  ــت. از مدی ــرکت اس ــن ش ای

ســابق شــرکت آقایــان فرشــاد 

می کنــم تشــکر  راشــدی   و 

در خصــوص حفــاری و آتشــباری 

ابتــکارات  مــا  همــکاران  هــا 

داده انــد  انجــام  را  خوبــی 

 ٪12 هــا  حفــاری  در  بطوریکــه 

 ٪27 آتشــباری  بخــش  در  و 

دادیــم را کاهــش  هــا   هزینــه 

عملیــات  کل  مجمــوع  در 

تــا پایــان  معدنــکاری شــرکت 

ــغ  ســال مالــی مــورد گــزارش بال

بــر 475 میلیــون تــن بــوده که 50 

ــه اســتخراج  ــج ب ــون آن منت میلی

اســت.در  شــده  ســنگ آهن 

حــال حاضــر برداشــت از معــدن 

در عمــق 200 متــری بــوده کــه 

ــد ــش می یاب ــر افزای ــا 430 مت  ت

شــهر  ســطح  از  مصرفــی  آب 

کارخانــه  پســاب  و  ســیرجان 

می شــود تهیــه  مجــاور    هــای 

ســال  پایــان  تــا   94 ســال  از 

میلیــون   11.5 حــدود   97

شــده  تولیــد  کنســانتره  تــن 

تــن  میلیــون   4.5 کــه 

اســت شــده  صــادر   آن 

گهرزمیــن  معــدن  ســطح  در 

ــردد و ســاالنه  ــه 26 هــزار ت روزان

داشــته  را  تــردد  9میلیــون 

ایــم کــه ســال گذشــته فقــط 

ایــم؛  داشــته  را  ســانحه  یــک 

اســتان کرمــان  راه  از ســازمان 

ــای  ــداد تردده ــا تع ــاط ب در ارتب

در  کرمــان  اســتان  مواصاتــی 

کــه  پرســیدیم  ســال گذشــته 

ســازمان  ایــن  اعــام  طبــق 

ــوده  ــردد ب ــون ت ــدود 15 میلی ح

 5219 و  فوتــی  نفــر   822 کــه 

اســت. داشــته  مصــدوم 

قوانین را به نفع تولید، اصالح گهر زمین
یا ساده سازی می کنیم

رنا
 ای

س :
عک

معاون وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

بازسازی همه ۱۰۶ مدرسه تخریبی 
خوزستان تا قبل از مهرماه ۹۸

اهدای تجهیزات آموزشی به ۱4 منطقه سیل زده خوزستان

بـر  پـرورش گفـت:  و  آمـوزش  وزیـر  معـاون 
قـول  و  وزارت  عالـی  مقـام  ابـاغ  اسـاس 
مسـاعدت ریـس سـازمان نوسـازی مـدارس 
کشـور، همه 106 مدرسـه تخریبی خوزسـتان تا 
قبـل از مهرماه 98 بازسـازی و آماده بهره برداری 

خواهنـد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، مجتبـی زینی ونـد امـروز 

شـنبه، 31 فروردیـن مـاه در حاشـیه بازدیـد از 
شهرسـتان  طاهـره  دوم  متوسـطه  آموزشـگاه 
حمیدیـه اظهـار کـرد: وزارت آمـوزش و پرورش 
وقفـه  جبـران  بـرای  برنامه هـای گسـترده ای 
تحصیلـی ایجاد شـده ناشـی از پدیده سـیاب 

دارد .
وی بـا اشـاره بـه راهبردهـای مجموعـه تعلیـم 
بـه  کمـک  خصـوص  در  اسـتان  تربیـت  و 
دانش آموزان مناطق سـیل زده، خاطرنشان کرد: 
اجـرای طـرح تقویت بنیـه علمـی دانش آموزان 
پایـه دوازدهـم در دو حـوزه کنکـور و امتحانـات 

آمـوزش  جامـع  طـرح  همچنیـن  و  نهایـی 
الکترونیکـی بـرای 54 هـزار دانش آمـوز مناطق 
سـیل زده از جملـه اقدامات راهبـردی آموزش و 

پـرورش در حـوزه دانـش آمـوزی اسـت.
معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش توضیـح داد: 
مناطـق  دانش آمـوزان  نیازمندی هـای  همـه 
سـیل زده از قبیـل میـز و نیمکـت، بسـته های 
سـایر  و  رایانـه  پوشـاک،  و  افـزاری  نوشـت 
تجهیزات سـخت افزاری شناسـایی شده است 
و همـه این مـوارد در حال توزیـع در بین مناطق 

درگیـر سـیاب اسـت.

زینی وند اضافه کرد: سـازمان سـنجش آموزش 
دانش آمـوزان  بـرای  ویـژه ای  سـهمیه  کشـور 
بـا  اسـت.  داده  اختصـاص  مناطـق سـیل زده 
نیازسـنجی صـورت گرفته از مناطـق، کتاب های 
کمـک درسـی دانش آمـوزان کنکـوری مناطـق 
سـیل زده نیـز بـه صـورت کامـل تأمیـن خواهد 
شـد.وی با اشـاره بـه اقدامات صـورت گرفته در 
خصـوص نوسـازی فضاهـای آموزشـی مناطق 
درگیـر سـیاب، توضیـح داد: اداره کل نوسـازی 
مدارس اسـتان نسـبت به شناسـایی فضاهای 
آموزشـی نیازمند تخریـب و بازسـازی اقدامات 
اولیـن فرصـت  در  اسـت.  داده  انجـام  را  الزم 
پـس از فروکش کردن سـیاب، کار بازسـازی و 

نوسـازی ایـن مـدارس آغـاز خواهد شـد.
نماینـده ویـژه مقـام عالـی وزارت یـادآور شـد: 
بـر اسـاس ابـاغ مقـام عالـی وزارت و قـول 
مسـاعدت رئیـس سـازمان نوسـازی مـدارس 
کشـور، همـه 106 مدرسـه تخریبـی خوزسـتان 
تـا قبـل از شـروع مهرمـاه 98 بازسـازی و آماده 
بهـره برداری خواهند شـد. معـاون وزیر آموزش 
ارسـال  آماده سـازی و  از  ادامـه  و پـرورش در 
تجهیـزات آموزشـی اهدایی اسـتان های معین 

بـه مدارس 14 منطقه سـیل زده خوزسـتان خبر 
داد.

زینی ونـد اظهـار کـرد: بـر اثـر سـیل بسـیاری 
از وسـایل و تجهیـزات مـدارس تخریـب شـد 
و اهـدای ایـن وسـایل در راسـتای کمـک بـه 
مـدارس مناطـق و نواحـی سـیل زده و آسـیب 
انجـام  خوزسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  دیـده 

می شـود.
وی تصریـح کـرد: امیدواریـم بـا ارسـال ایـن 
تجهیـزات که بـا پیگیری های مدیـرکل آموزش 
نوسـازی،  مدیـرکل  و  خوزسـتان  پـرورش  و 
توسـعه و تجهیـز مـدارس خوزسـتان و کمـک 
از  شـد،  انجـام  خوزسـتان  معیـن  اسـتان   10
مشـکات پیـش روی مدارس برای بازگشـایی 
و ادامـه فعالیت هـای آموزشـی کاسـته شـود.

زینی ونـد بـا بیان اینکـه این تجهیزات بـرای 14 
منطقـه درگیـر سـیل در خوزسـتان آماده شـده 
و در حـال ارسـال اسـت، افـزود: ایـن وسـایل 
کـه توسـط اسـتان های معیـن بـه خوزسـتان 
نیمکـت  و  میـز  شـامل  اسـت،  شـده  اهـدا 
دانش آمـوزی، میز و صندلی معلـم، کولر گازی، 

وایـت بـرد، لـوازم التحریـر و … اسـت.

ته
نک

زینی ونـد اضافـه کـرد: سـازمان سـنجش آموزش کشـور سـهمیه 
ویـژه ای بـرای دانش آمـوزان مناطـق سـیل زده اختصـاص داده 
اسـت. بـا نیازسـنجی صـورت گرفتـه از مناطـق، کتاب هـای کمک 
درسـی دانش آمـوزان کنکـوری مناطـق سـیل زده نیـز بـه صـورت 

کامـل تأمیـن خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در خصـوص نوسـازی 
فضاهـای آموزشـی مناطق درگیـر سـیالب، توضیـح داد: اداره کل 
نوسـازی مدارس اسـتان نسـبت به شناسـایی فضاهای آموزشی 
نیازمنـد تخریـب و بازسـازی اقدامـات الزم را انجـام داده اسـت. 
در اولیـن فرصـت پـس از فروکش کردن سـیالب، کار بازسـازی و 

نوسـازی ایـن مـدارس آغـاز خواهد شـد.
نماینـده ویـژه مقام عالـی وزارت یادآور شـد: بر اسـاس ابالغ مقام 
عالـی وزارت و قـول مسـاعدت رئیس سـازمان نوسـازی مدارس 
کشـور، همـه ۱06 مدرسـه تخریبـی خوزسـتان تـا قبـل از شـروع 

مهرمـاه ۹8 بازسـازی و آمـاده بهـره برداری خواهند شـد.

خبر
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طنزیمات

ــه  ــا آخــر ســر کشــید. دور دهان ــاز؛ فنجــان کشــک را ت تغارن

تغارجــان!  زد.  تغارجــان  بــه  چشــمکی  لیســید.  را  اش 

انداخــت و لبخنــد زد.  بــه تغارخــان  زیرچشــمی نگاهــی 

ــود یکــی از حقــوق اساســی  تغارخــان از ایــن کــه توانســته ب

یکــی از تغارنــاز را بــه او برگردانــد، خوشــحال بــود. در دلــش 

ــت: گف

-این اول راهه!

تغارخــان؛ اخــم هایــش را در هــم گــره زده بــود و بــه زمیــن 

نــگاه مــی کــرد. تغارنــاز؛ گفــت:

-بابایــی! یه فنجون کشــک دیگه براتون بیارم؟

-نــه! الزم نیســت. فقــط حواســت باشــه، جلــوی ایــن و اون 

کشــک جــا افتــاده نخــوری هــا! اگــه هــم کســی خواســت از 

 امــورات شــخصی ت بــا خبــر بشــه، این یــه قلم رو بهــش نگو!

بابایی! -چشم 

ــه و  ــوی کوچ ــتی ت ــر خواس ــتان اگ ــارج از تغارس ــاال خ -ح

ــا  ــداره! ام ــکالی ن ــوری اش ــاده بخ ــا افت ــک ج ــون کش خیاب

ــدی؟! ــه! فهمی ــا ن ــن ج ای

-آره فهمیــدم. اآل بــرم یــه فنجــون کشــک جــا افتــاده 

ــوردم. ــه نخ ــی وقت ــه خیل ــارم. آخ ــودم بی ــرای خ ــه ب  دیگ

تغارخان؛ چانه اش را روی عصایش گذاشــت.

پلــک هایش را محکم به هم فشــار داد و گفت:

ــن  ــدن ای ــل دی ــن تحم ــه! م ــن ن ــور م ــا در حض ــور ام -بخ

ــدارم! ــا رو ن ــه ه صحن

بابایی! -چشم 

ــک  ــر کش ــدای شرش ــت. ص ــه رف ــکدار خان ــه کش ــاز ب تغارن

فضــای خانــه را پــر کــرد. تغارخــان؛ گــوش هایــش را گرفــت. 

دنــدان هایــش را بــه هــم فشــار داد. پوســت صورتــش مــی 

ــود. ــد. رنگــش برآمــده ب لرزی

-ایــن چــه بایــی بــود کــه نصیــب خانــواده مــن شــد؟ مــاده 

تغــار و کشــک جــا افتــاده؟!

صــدای هــورت کشــیدن تغارنــاز بــه هــوا برخاســت. تغارخــان 

نعــره زد. تغارجــان؛ لبخنــد زد. تغارناز؛نگــران شــد.

 خیلی زود ته مانده فنجان کشــک را سرکشــید. 

تغارجان؛ دســتی به شانه پدرزنش زد:

-بابــا تغارخان! پدر زن جان!

یارو؟ چیه؟ -چیه 

ــان  ــه تغارخ ــرود ک ــرو ب ــودش ف ــت در خ ــان؛ خواس تغارج

ســرش را روی شــانه اش گذاشــت. تغارخــان؛ گریــه کــرد:

-کجــای راه رو اشــتباه رفتــم کــه بایــد دختــرم کشــک 

ــاده  ــر م ــت! اگ ــدون خجال ــم ب ــوره؟! اون ه ــاده بخ ــا افت ج

ــی؟ ــن چ ــردم بفهم ــارای م تغ

تغارجــان؛ دســت پشــت گــردن تغارخــان گذاشــت. چشــمکی 

بــه تغارنــاز زد و در حالــی کــه صــدای خــودش را مــی 

ــت: ــد، گف لرزان

ــی  ــان م ــون اطمین ــن بهت ــاری! م ــا تغ ــاش باب ــران نب -نگ

ــط  ــوره! فق ــاده بخ ــا افت ــک ج ــکی کش ــاز یواش ــه تغارن دم ک

ــا... ــوره! ام ــون بخ ــه و خیاب ــوی کوچ ــتان ت ــارج از تغارس خ

امــا اگــه اون جــا اهالــی تغارســتان، تغارنــاز رو دیــدن 

چــی؟!

تغارخــان؛ فین کرد و جواب داد:

-نــه، نمــی بینــن، خیلــی وقتــه کــه بــه اهالــی گفتــم 

بــه خــارج از تغارســتان مســافرت نکنــن... توانایــی هــم 

نــدارن...

ــار اون  ــاز بی ــد. تغارن ــل ش ــکل ح ــبختانه مش ــب! خوش -ُخ

ــنگه رو! ــک قش کش

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

مصیبت کشکی

بی آبی هرساله گریبان گیر کشور است. 
امسال با بارش های ابتدای سال بخشی 
از منابع آبی تامین شدند، اما این مشکل 

کماکان ادامه دارد.

جشنواره تئاتر نماوا - دوره دوم از 1 تا 10 
اردیبهشت برای »گرامیداشت استاد بهرام 

بیضایی« برپا می شود.

تیاترسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید تجارت فردا منتشر شد.

کنسرت موسیقی ایرانی سیمین غانم، 
هفته دوم از اردیبهشت ماه در تاالر وحدت 

تهران به روی صحنه می رود.

در همکاری علی رهبری موسیقی دان و 
رهبر ارکستر با شرکت آلمانی »ناکسوس«، 

قطعه »نوحه خوان« با ساز ساکسوفون 
باریتون 7 اردیبهشت در شهر وین اتریش 

اجرا می شود.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش به 
دبیری مهدی قربانپور 9 الی 13 اردیبهشت 

ماه به میزبانی بابل در استان مازندران برگزار 
می شود.

اولین شرط عاشقی، کشتن نفرت است...

ساکن طبقه وسط

موسیقیموسیقیجشنواره دیالوگ

دوشم وطن به جز در دیر مغان نبود
قوت روان من ز شراب مغانه بود

بود از خروش مرغ صراحی سماع من
وز سوز سینه هر نفسم جز فغان نبود
دل را که بود بی خبر از جام سرمدی
جز لعل جانفزای بتان کام جان نبود

طاوس جلوه ساز گلستان عشق را
بیرون ز صحن روضٔه قدس آشیان نبود
کس در جهان نبود مگر یار من ولیک
گرد جهان بگشتم و او در جهان نبود
بر هر طرف ز عارض آن ماه دلستان

دیدم گلی شکفته که در گلستان نبود
همچون کمر بگرد میانش درآمدم
او را میان ندیدم و او درمیان نبود
گفتم کرانه بگیرم از آشوب عشق او

وین بحر را چو نیک بدیدم کران نبود
کون ومکان بگشتم و در ملک هر دو کون

او را مکان ندیدم و بی او مکان نبود
خواجو گهی بنور یقین راه باز یافت

کز خویشتن برون شد و اینم گمان نبود

خواجوی کرمانی 

 بی تو

 سرگردان تر از پژواکم

در کوه!

حمید مصدق

عکس نوشت

عکس: 
روزبه روزبهانی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پیمان امنیت مشترك ایران، 
افغانستان و تركیه ـ نّیات 

دولت لندن از آن
و  تركیـه  ایـران،  میـان   1926 اپریـل   22
بـه  امنیـت مشـترك  افغانسـتان یـك پیمـان 
نوشـته  مورخـان  برخـی  كـه  رسـید  امضـاء 
بـود  آن  پشـت سـر  انگلسـتان  انـد سیاسـت 
كـه در آن زمـان یـك قـدرت بـزرگ جهانـی و 
اسـتعمارگر شـماره یـك بشـمار مـی رفـت. بـه 
بـه  پاریـس کـه  قـرارداد  مورخـان،  ایـن  بـاور 
موجـب آن دولـت تهـران حاکمیـت خـود بـر 
هـرات و مناطـق غربـی افغانسـتان را واگـذار 
در  و  اسـت  مشـروط  ای  سارشـنامه  کـرد، 
مـواردی دسـت ایـران را در فرسـتادن نیـروی 
نظامـی بـه هـرات بـاز گـذارده و هـدف لنـدن 
سـه کشـور،   1926 اپریـل  دوسـتی  پیمـان  از 
دولـت  از  دیگـری  ضمنـی  تاییـد  گرفتـن 
تهـران مبنـی بـر برسـمیت شـناختن اسـتقال 
افغانسـتان )تجزیـه ایران( بود. ایـن پیمان در 

تهـران و در خانـه محمدعلـی فروغـی نخسـت 
وزیـر وقـت ]که شـهرت نزدیک بـودن به دولت 
لنـدن داشـت[ توسـط نماینـدگان سـه كشـور 
امضـاء شـد. فروغـی )ذکاء الملـک( مـاه بعد 
از نخسـت وزیـری بركنـار شـد ولـی در كابینـه 
بعـدی، ایـن ادیـب را وزیـر جنـگ كردنـد!. در 
ایـن فاصلـه رضاشـاه سـرگرم برگزاری مراسـم 
از  ای  پـاره  نظـر  بـه  بـود.  خـود  تاجگـذاری 
موّرخانـی كـه دربـاره پیمـان امنیـت مشـترك 
ایـران، تركیـه و افغانسـتان تحقیـق كـرده انـد، 
بـه  سـه كشـور  تشـویق  از  انگلسـتان  هـدف 
امضـای ایـن پیمـان، ایجـاد یـك سـد در برابر 
سـرایت تفكر سوسیالیسـم روسـیه شوروی به 
جنـوب بـود که سـلطه و نفوذ مسـكورا به دنبال 
همـواره  لنـدن كـه  دولـت  همچنیـن  داشـت. 
نظـر خـاص بـه افغانسـتان داشـته اسـت مـی 
خواسـت كـه از دعـاوی احتمالـی ایران نسـبت 
بـه آن سـرزمین پیشـگیری كرده باشـد. ایجاد 
افغانسـتان از تجزیـه ایـران، عمدتـا بـا بـازی 

هـای انگلسـتان صـورت گرفتـه بـود.

نظرات »کانت« برای ایجاد 
جامعه ای بهتر

ایمانوئل كانت Immanuel Kant  اندیشـمند 
اپریـل 1724 در كالینینگـراد بـه  آلمانـی 22 
دنیـا آمـد و هشـتاد سـال عمـر كـرد. در آن 
زمـان، كالینینگـراد جزیـی از پـروس )آلمان( 
فدراتیـو  روسـیه  بـه  متعلـق  اینـك  بـود كـه 
خـود  اثـر   1795 ژوئـن  در  »كانـت«  اسـت. 

»صلـح پایـدار« را منتشـر كـرد. 
دمكراسـی  ضـرورت  از  زمانـی  در  كانـت 
آن،  تعاریـف  مطابـق  و  واقعـی  )دمکراسـی 
و  هـا  الیـت  ـ  خـواص  طبقـه  حکومـت  نـه 
هـا(  و کمپانـی  منافـع  اصحـاب  نماینـدگان 
بـرای تأمیـن و تضمیـن حقوق اساسـی مردم 
و پیشـرفت كشـورها و اسـتفاده از همه مغزها 
بـرای خدمـت به جامعه سـخن بـه میان آورد 
كـه کشـورهای اروپـای قـاره ای ازجمله آلمان 
)پـروس( نظـام فئودالـی و شـبه اسـتبدادی 

داشـتند.

عادل پازیار عکاس مستند و 
خبری ایرانی با روایتی از فضای کانون 
 »GRAND PRIZE« اصاح و تربیت موفق به دریافت جایزه بزرگ

دهمین دوساالنه عکس مستند هنری بلغارستان شد.
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